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Predlog za imenovanje voditelja veje 
 
Imenovanje za voditelja veje IV Datum 9.2.2016 
Naslov koraka Vpeljava sistema osebnega napredovanja v vejo IV 

 
 Podatki o kandidatu 

Ime in priimek: Matej Žužek Steg: Škocjan Turjak 1 
Datum rojstva: 28.2.1993  Leto obljube: 2004 
Telefon: 041 953 785  E-naslov: zuzek93@gmail.com 
Udeležba na tabornih šolah 

Vrsta taborne šole Leto udeležbe Kraj usposabljanja 
Pripravnik 2012 Logarska dolina - Mozirje 
TŠ Metode IV 2014 Šmihel pod Nanosom 
   
   
Izkušnje z vodenjem skupine 

Funkcija (pomočnik voditelja, voditelj) Veja V letih 
Pomočnik voditelja  IV 2012 - 2013 
Voditelj IV 2013 - 2016 
   
   
Udeležba na državnih srečanjih (vpiši zadnje tri) 

Vrsta DSV Leto Kraj 
Jesenski DSV 2014 Kočevski rog 
Spomladanski DSV 2015 Cerkno  
Jesenski DSV 2015 Cerknica 

 
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 Miha Šavli Steg Škocjan Turjak 1 
Datum rojstva 1.10.1992 Leto obljube 2002 
Telefon 040 953 128 E-naslov Miha.savli@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 Matej Žužek Podpis 

sopotnika Miha Šavli 
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Poročilo o koraku voditelja 
Izpolni vse dele poročila. Prazen prostor poljubno razširi. 
Naslov koraka 
Vpeljava sistema osebnega napredovanja v vejo IV 
 
 
Kratek povzetek (v 3-5 stavkih povzemi vsebino koraka) 
Pred začetkom tega leta smo imeli v četi zelo slabo podlago za učenje skavtskih veščin. Sedaj, ko se je vodstvo čete 
zamenjalo in pomladilo, pa je prišel čas za spremembe in da gremo korak z časom. Sistem ON bo za izvidnike nekaj 
novega saj bomo preleteli vse skavtsko znanje, ki ga mora skavt znati v današnjem času v katerem se kar naprej 
odkrivajo nove stvari. Ker se program izvaja kot smo načrtovali se je izboljšala tudi disciplina, saj izvidniki zdaj 
razumejo kaj smo zgrešili pretekla leta in da imajo od tega nova znanja in obzorja. Glede interesnih veščin se bo v 
prihodnje naredilo načrt in določilo cilje. Sistem bo zelo olajšal delo nam in voditeljem, ki pridejo za nami in z malo 
razlage in mentorstvom bo sistem lepo tekel ali se celo izboljšal.  
Ključne besede 
Skavtsko znanje, osebna rast, znanje in talenti, izzivi, ustvarjalnost  
Analiza stanja 
V naši četi se že nekaj let trudimo vzpostaviti osnovne veščine, vendar zaradi hitrih menjav voditeljev ne vzpostavimo  
dobrega sistema za izpeljavo veščin.  
Zunaj je nov sistem ON, ki na dolgi rok zelo olajša opravljanje funkcij v vodu, učenje in preverjanje skavtskega znanja 
in opravljanje interesnih veščin. Novinci se bodo veščin naučili tekom let, težava so vodniki ker smo se njim premalo 
posvečal glede skavtskega znanja v preteklih letih.  
Namen 
Z vpeljevanjem novega sistema ON, bo v naši četi bolj učinkovito in organizirano učenje skavtskega znanja, 
opravljanje vodovih funkcij in opravljanja interesnih veščin in več časa bomo namenili vodnikom, da bodo pred 
izhodom dosegli svoja pričakovanja. 
Cilji 
1. Na vodniških srečanjih bomo vodnike bolj podrobno učili določeno veščino, zato da bodo lahko osvojili stopnjo 
mojstra do izhoda iz čete. 
2. Na vodniških srečanjih voditelji vodnikom in podvodnikom predstavimo določeno veščino in jim predamo gradivo 
oni pa na vodovem srečanju veščino predstavijo vodu.  
3. Na koncu skavtskega leta bo pregled opravljenih izzivov in skavtski izpit za vso četo.  
4. Naslednje leto se bo uvedlo še interesne veščine. 
Program (načrt in opis dejavnosti) 
Načrtovanje skavtskega leta 
Vsak mesec bomo imeli 1 srečanje čete in 3 vodova srečanja. 
 
Oktober 
V začetku leta bo več srečanja čete, da se vzpostavijo vodi, podelijo funkcije in izzive posamezne funkcije.  1. skavtska veščina: Odprava in orientacija 
Razdelili smo jo na 2 dela. 
1 del: orientacija, v začetku je Jakec, zato na srečanju čete predstavimo vse o orientaciji od topografskih znakov do 
azimuta in orientacija brez kompasa podnevi in ponoči. Preizkusimo se tudi v Jakčevi mreži in iskanju azimuta 
določenih točk. 
 
November 
Priprava na jesenovanje, 2 del: odprava, ker je nekaj novincev in potreba je da tudi ostali obnovijo to področje, voditelji pripravimo 
nahrbtnik kaj vse moramo vzeti s sabo na večdnevni dogodek, kako se moramo v nekih razmerah pripraviti 
in pravilno nošenje nahrbtnika in raznih stvari. 
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Sledi jesenovanje na katerem spremljamo, kako kaj izvidniki opravljajo dolžnosti funkcije in kakšen izziv 
funkcije. V programu preverimo tudi kako so se nekateri izvidniki pripravili za jesenovanje (primer: vodnik, 
3 leta izvidnik in novinec) in stanje utemeljimo. 
 
December  
2. skavtska veščina: Prva pomoč 
December se zgodi kar veliko poškodb zaradi vremenskih razmer, zato bo vodniško srečanje polno 
zdravnikov in poškodovancev. Zavzeli bomo vse od preproste rane, vročine, zloma na roki do večjih zlomov 
in tudi pomoč pri nezavestnem človeku.  
Na srečanju čete bomo preverili koliko so se na vodovih srečanjih naučile in pripravili več izzivov na 
primerih nudenje prve pomoči. 
V december imamo tudi stegovske projekte kot so LMB, jaslice, venčki…  
 
Januar 
3. skavtska veščina: Stezosledstvo in živali  
Vodnikom in podvodnikom damo za nalogo naj pripravijo kratko predstavitev ene znane Slovenske živali na 
vodniškem srečanju. Potem bomo govorili o izstopajočih stvareh o živalih, to so: lastnosti, iztrebki, sledi,… 
Četino srečanje bomo pripravili tako, da bomo napisali nekaj besed o živali in izvidniki bodo morali 
ugotoviti za katero žival gre poleg tega pa bodo morali najti še pravo sled te živali.  
 
4. skavtska veščina: Pioneristika 
Razdelili smo jo na 3 dele.  
1 del: vrvi in vozli od osmice do mrtvega vozla ampak primerno izvidniku. Torej novinec se mora naučiti 
nekaj enostavnih vozlov (5 vozlov) medtem ko vodnik pa mora že znat skoraj vse (10-13 vozlov) 
 
Februar 
2 del: vezave, na vodniškem srečanju bomo najprej vadili na palčkah in razglabljali o prednostih in slabostih, 
zatem bomo poskusili še na večjih kolih. 
 
Zimovanje 
Tekom zimovanja bomo spremljali kako opravljajo dolžnosti funkcij in ali so si zadali kakšen nov izziv.  
3. del: orodje, na zimovanju že potrebujemo nekaj orodja, zato je bil čas namenjen tudi tej temi. Nož je 
seveda glavna oprema vsakega skavta, medtem ko sekira, žaga in kramp so že namenjeni posamezni reči. 
Pokazali bomo par primerov uporabe orodja v praksi in vzdrževanje orodja.  
V program bo tudi zgradbarstvo tako da bodo morali po skupinah zasnovati in postavit določeno zgradbo 
(primer: indijanski šotor, vhodno zgradbo, ognjišče z jedilnico, manjši stolp…) 
 
5. skavtska veščina: Osnove skavtstva 
Na vodniškem srečanju bomo z vodniki in podvodniki zbirali gradiva od Bi Pija pa do današnjih dni ,nato pa  
imeli kviz o tem ki ga pripravimo voditelji. Za nalogo bodo morali vodi narediti kakšno igro ali aktivnost na 
to temo.  Na srečanju čete pa preizkusimo te igre. 
 
Marec 
6. skavtska veščina: Rastline in dendrologija 
Ker se že lepo ogreje in narava začne delovati se vodniško srečanje dogaja na travnikih in v gozdu, kjer 
odkrivamo s čim smo obkroženi. O vsaki stvari povemo njene lastnosti, prednosti in slabosti in naredimo 
kakšno zbirko, da si bolje zapomnimo. Na srečanju čete naredimo več izzivov in nalog na to veščino. 
7. skavtska veščina: Ognji in kuhanje  
Razdelili smo o na 2 dela. 
1 del: ognji, na vodniškem srečanju se bo nabiralo različne debeline lesa, kaj vse potrebujemo da lahko 
zakurimo (voda najpomembnejše) in kurjenje v različnih vremenskih razmerah. 
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Na srečanju čete bo nekakšno tekmovanje v hitrem kurjenju ognja in v okolici bomo poiskali primerne stvari, 
ki jih potrebujemo pri kurjenju (netivo, dračje in debelina) 
2 del: kuhanje, na naslednjem vodniškem srečanju  
 
April 
8.skavtska veščina: Bivakiranje 
Na vodniških srečanjih bomo postavili 3 različne bivake. Prvi iz 1 ali 2 ali več šotork, drugi iz plahte in tretji 
iz naravnih materialov. Na srečanju čete vsak vod postavi 2 različna bivaka od zgoraj naštetih, na koncu 
pregledamo ali je vod sposoben v hitrem času postavit določen bivak in da je konstrukcija in ostale stvari 
pravilno izvedene. 
 
S tem zaključimo z učenjem skavtskih veščin in odpre se sezona, ko lahko izvidniki opravijo skavtske 
veščine, ki so jih izbrali, da jih bodo naredili za napredovanje v naslednjo stopnjo. 
 
Do zaključka skavtskega leta, ki ga zaključimo z stegovim vikendom, izvidniki utrjujejo kar so prejeli med letom in na 
dogodku opravimo skavtski izpit in s tem novinci pridobijo napredovanje ostali pa s tem dokažejo da so vredni rutke. 
Poletni tabor bo pa seveda največja preizkušnja ali lahko živijo z naravo.  
 
Preverba programa  
Vmesna preverba po zimovanju. 
Program je bil po mnenju SKVOja in voditeljev čete zelo dobro zasnovan in zastavljen. Skavtske veščine so lepo 
razporejene čez leto in času primerne. Nekateri vodniki, ki niso posvečali dovolj časa skavtom so imeli nekaj težav z 
prenašanjem znanja na vodovih srečanjih, to se je opazilo na srečanjih čete ker vod ni dobil enakega znanja kot kateri 
drugi vod. Zato je bilo odlično, da smo imeli srečanje čete povezana z skavtsko veščino, ki je bila  v tistem trenutku. 
Nekaj težav je bilo tudi pri voditeljih, ker o kakšni stvari nismo bili dovolj razgledani in je bil občutek, da nekaj 
manjka.  
 
Preverba ciljev 
Vmesna preverba po zimovanju. 
Vodniki kažejo večjo zagnanost po novem znanju o skavtskih veščinah, kot pretekla leta. 
Izvidniki so do sedaj zadovoljni z organizacijo in učenjem na vodovih srečanjih. 
Na srečanju čete, dogodkih in taborih prav dobro opravljajo izzive, ki so bili pripravljeni.  
Nekatere funkcije se bolj slabo opravljajo. 
 
Osebni napredek (spoznanja, kaj sem se s tem naučil, kako je to vplivalo na življenje skupine, ki jo vodim…) 
Predstavljam si sebe toliko let nazaj, kako so meni voditelji predstavili določeno veščino in kako danes jaz 
predstavljam. Veliko stvari se je spremenilo, nekatere so postale zastarele nekatere so se nadgradile in pojavile so se 
nove, tako pa je z voditeljstvom. Vsak prinese neke spremembe, a kdaj se te uresničijo druge pa obstanejo. Kot oseba 
se izogibam spremembam, ki mi niso poznane ampak tiste za katere vem kakšen bo uspeh pa jih z veseljem sprejmem. 
V sistemu ON so skavtske veščine v katerih sem odličen in v katerih sem zadosten in se že veselim, da jih bom bolje 
spoznal. 
Življenje v četi se je do sedaj izboljšalo. Izvidniki z veseljem hodijo na vodova srečanja, kar se tiče srečanje četa pa se 
je udeležba povečala. Med srečanjem čete sem opazil, da so izvidniki ponosni na to, da znajo določene stvari, ki jih 
njihovi vrstniki ne znajo in da z veseljem podajo znanja naprej mlajšim skavtom.  
 
Priporočila za voditelje 
Vsaka četa je drugačna od druge, zato je tukaj najbolje da vsak sistem prilagodi svoji četi. Ta sistem ima že nekaj čet 
vpeljan tako da je tukaj nekaj dobrih praks in kakšna slaba, ki pa je bila izboljšana. Tukaj je sedaj še vprašanje glede 
PPja, če bomo izvidnike oziroma vodnike preveč naučili oziroma pokazali vse, potem bo voditeljem klana malce teže 
ker tam se veščine še za kanček nadgrajujejo. Končni izziv je pa seveda ŽVN.  
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Ostale priloge (fotografije, gradiva … ) 
 
 
 
 
 
 
Vod Orlov je odkril nov orientir. Ni 100% natančen, ampak se lahko 
določi kje je daljica med vzhodom in zahodom. Sredina svetle strani je 
jug na temni pa sever.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri osnovah skavtstva so nastale zanimive igre: 
skavtski spomin, kviz lepo je biti vsaj malo skavt… 
 

 


