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Predlog za imenovanje voditelja veje  
Imenovanje za 

voditelja veje 
IV Datum 2.9.2014 

Naslov koraka Vpeljeva sistema osebnega napredovanja v četo 

Podatki o kandidatu 

Ime in priimek Primož Mekuč Steg Kranj 1 

Datum rojstva 22.3.1992 Leto obljube 2003 

Telefon 040347952 E-naslov primoz.mekuc@skavt.net 
 

Udeležba na tabornih šolah 

Vrsta taborne šole Leto udeležbe Kraj usposabljanja 

Pripravnik 2011 Velenje-Koroška 

Metoda VV   

Metoda IV 2013 Reteče pri Škofji Loki 

Metoda PP   

Prekvalifikacija VV   

Prekvalifikacija IV   

Prekvalifikacija PP 2014  Dolga vas pri Slovenskih Konjicah 
 

Izkušnje z vodenjem skupine 

Funkcija (pomočnik 

voditelja, voditelj) 
Veja V letih 

Klanovec na 

aktivnem služenju 
IV 2011/12 

Voditelj IV 2012/13, 2013/14 
 

Udeležba na državnih srečanjih (vpiši zadnje tri) 

Vrsta DSV Leto Kraj 

DSV IV 2012 Slovenske Konjice 

DSV IV 2013 Ajdovščina 

DSV IV 2014 Prevorje 

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 Jure Jerovšek Steg Komenda 1 

Datum rojstva 1986 Leto obljube 1998 

Telefon 031699717 E-naslov jerovsekoliver@yahoo.com 

Stopnja imenovanja (označi s križcem) 

x Voditelj veje x Trener 

x 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  

 



Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov                                                                Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev 

2 

 

Poročilo o koraku voditelja 

 

Naslov koraka 

Vpeljava sistema osebnega napredovanja. 

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

S korakom sem poskušal uvesti sistem ON (osebnega napredovanja) v našo četo. Sistem omogoča izvidniku/vodnici, 

da skozi napredovanje osvaja vsa področja skavtskega znanja in celostno napreduje.  Pri koraku sem sodeloval z 

novo ustanovljenim tropom za osebno napredovanje v veji IV. Pri izvedbi nam je pomagal tudi program Štrk, ki ga je 

sprogramiral Kristjan Pucko iz Beltincev.  

Ključne besede 

Sistem ON, interesne veščine, skavtsko znanje, funkcije v vodu, stopnje IV, program Štrk 

Analiza stanja 

- Četa šteje 34 članov in 5 vodov (2 fantovska, 3 dekliški) 

- IV imajo premalo motivacije za interesne veščine in dobro opravljanje funkcij  

- Obljuba, skavtski krst in vitezovanje so imeli premajhen pomen pred lanskim letom, saj so IV 

večinoma usvojili vse prvo leto ne glede na prisotnost in znanje. 

- Ko se poglobimo v eno izmed področij, ki jih zavzema sistem ON, ponavadi zanemarjamo ostale 

- Interesne veščine smo dobro uvedli lani in so bile večinoma del projektov (miklavževanje, tabor, ...) 

- Skavtsko znanje je v povprečju kakovostno, najmanj znajo orientacije in stvari, ki jih bivši voditelji 

niso znali (v primerjavi z letošnjim ŽvN) 

- Imamo zaupanja vredne vodnike, le ena vodnica ni bila na TZV 

- Voditelji se dobro razumemo in se vsi strinjamo z uvedbo sistema in programa Štrk 

Namen 

Namen koraka je uvesti kvaliteten sistem osebnega napredovanja, ki bo izvidniku/vodnici omogočal, da 

usvaja vsa področja skavtskega znanja in celostno napreduje. 

Cilji 

1. Na zimovanju na častnem svetu čete bo prvo imenovanje stopenj, glede na dotakrat opravljene 

naloge.  
 

2. Na taboru bo drugo imenovanje, kjer bo vsaj polovica dosegla stopnjo primerno času v četi.   
 

3. IV bodo našili našitke stopenj na kroje in privezali tablice s funkcijami v vodu na rutko ter jih 

ponosno nosili. 
 

4. Vsak član voda se bo zavedal, kakšna je naloga njegove funkcije v vodu, in bo to kazal z dejanji. 
 

5. Klanovci, ki si to želijo, bodo mentorji za vsaj 1 interesno veščino; če so dobri v katerem izmed 

področij skavtskega znanja, bodo poleg voditeljev IV tudi vir znanja oz. pomoč pri opravljanju 

skavtske veščine. 
 

6. IV se bodo naučili uporabe programa Štrk in redno oddajali poročila, beležili prisotnost na vodovih 

sestankih in uporabljali druge funkcije (knjižnica, seznam opreme...). 
 

7. Sistem bo zastavljen tako (beleženje podatkov, dovoljšnja preprostost), da ga bodo brez prevelikih 

težav prevzele naslednje generacije voditeljev. 
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Program (načrt in opis dejavnosti) 

1. Upeljava in začetki 

Prvič smo sistem omenili vodnikom na vodniškem sestanku v mesecu oktobru, da smo v njih vzbudili zanimanje. 

Nato smo imeli na jesenovanju v novembru kroženje po točkah, na katerih so spoznavali tudi osebno napredovanje - 

napredovanje po stopnjah, sistem interesnih veščin in program Štrk.  

 

2. Vodniški vikend  

Na vodniškem vikendu v mesecu januarju smo se ponovno dotaknili sistema ON, vlogi vodnika/podvodnika in 

osebnem napredovanju nasploh. Z novim letom smo tudi začeli z interesnimi veščinami.  
 

3. Zimovanje v februarju 

Zimovanje je bila pomembna prelomnica za sistem. Že med potjo smo jih s pogovorom spodbudili, da so se začeli 

pogovarjati o sistemu in smo malo razčistili nejasnosti. Naslednji dan smo se dobili po funkcijah- vsaka funkcija je z 

enim voditeljem/klanovcem preletela splošne naloge, izzive in aktivnosti skozi leto. Skupaj so napisali tudi 

zaprisego, da bodo dobro opravljali svojo funkcijo. Na častnem svetu čete so najprej izvidniki to zaprisego pred 

vsemi prebrali, nato pa je vsak dobil svojo tablico z imenom funkcije ter štrikec za na rutko. Zatem je bilo  

imenovanih še 6 IV raziskovalcev. Predlogo za imenovanje so oddali še trije, a smo se voditelji po posvetovanju 

dogovorili, da ne napredujejo, saj niso imeli opravljenega izziva. Po zimovanju meseca februarja smo na vodniškem 

sestanku  vodnikom in podvodnikom posebej predstavili, kakšna je njihova vloga v sistemu in obrazložili dodatna 

vprašanja.  
 

4. DSV IV Prevorje 

Na DSV IV v Prevorjah sem sodeloval pri predstavitvi in delavnici o sistemu ON. Dobil sem nekaj novih idej in 

pogledov drugih čet in kako pri njih uvajajo sistem. Predvsem pa sem dobil zagon za nove skavtske dogodivščine.  

 

5. Obljube (trodnevni izhod) 

Na obljubah maja sta se zgodili dve pomembni stvari v zvezi s sistemom. Prva je bil častni svet čete, na katerem smo 

poleg obveznosti glede obljub podlelili našitke za 6 interesnih veščin, tako se je spet vzbudilo zanimanje med 

ostalimi člani. Preostalim, ki še niso dobili ploščice za na rutko, smo jim jo podelili. Druga stvar pa je bila skavtski 

izpit, ki je nekoliko vzbudil zanimanje za skavtsko znanje in posledično veščine skavtskega znanja. IV so se učili po 

smernicah našega priročnika za napredovanje ON zato bi jim je bilo veliko lažje področja zanimanja nadgraditi v 

skavtsko veščino. Dve izvidnici sta opravili tudi izziv pri funkciji kuhar – pomagali sta pri pripravi jedilnika in šli 

zraven po nakupih hrane. 
 

6. Poletni tabor Čete Budnih Kobivc 

Tabor je osrednji dogodek leta in izvidnikom največ pomeni. V Beltincih, kjer so že prej imeli podoben sistem so mi 

povedali, da je ponavadi naval veščin skavtskega znanja na taboru, vendar pri nas ni bilo tako. En izvidnik je 

dokončal pioneristiko, ko je prinesel makete zgradb za tabor.  Zaradi obilice dežja in veliko programa, nismo morali 

veliko pozornosti posvečati sistemu, razen opravljanju funkcij in enodnevnim veščinam. Tako so bili imenovani štirje 

novi raziskovalci in podeljena prva veščina skavtskega znanja. Povedal sem jim tudi, da bo z naslednjim letom na 

častnem svetu čete glas tistega z večjo stopnjo štel več. Upam, da bodo naslednje leto še bolj »posvojili« sistem in da 

dobimo kakšnega poznavalca ali pa celo mojstra. 

 

Preverba programa  

1. 

+ Zelo dobra podpora DV IV in sovoditeljic 

+ Precej velik interes za interesne veščine in pripravljenost klanovcev za mentorstvo 

- Problem, ker je večkrat kdo manjkal in ni slišal stvari glede sistema 

- S Štrkom je bilo nekaj tehničnih težav, zato so nekateri izgubili zanimanje 

- Veščin skavtskega znanja prej nismo imeli, zato je težje začeti 

     

2.  

+ Zelo zainteresirani vodniki-pripravljeni za delo  

+ Veliko novega smo se naučili glede vodenja voda 

+ Spontan skavtski večer ob svečah in kitari 

+ To, da imamo z njimi posebna srečanja/vikende in jim zaupamo več, jim daje dodatno motivacijo. 
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+ Skupina vodnikov in podvodnikov se je precej povezala 

- Nekoliko slabša udeležba 6 od 10 

- Razen jutranje telovadbe ni bilo športnih aktivnosti (slabo vreme) 
 

3. 

+ Izpeljali smo imenovanje in vzbudili zanimanje med izvidniki 

+ IV sedaj bolje poznajo funkcije in njihove naloge ter so pridobili nekaj ponosa 

- Tisti, ki so manjkali, so veliko zamudili – verjetno bodo imenovani za funkcijo šele na obljubah 

- Naloge za funkcije in skavtske veščine še niso bile popolnoma določene (na sestanku v marcu so dobili končne 

izvode knjižic) 

- Za skavtsko znanje je zaradi dežja zmanjkalo časa oz. nismo dovolj dobro pripravili. 

 

5. 

+: Zanimanje za sistem se prebuja – interesne veščine 

+: Skoraj za vsako srečanje en tajnik iz voda napiše članek za spl. stran (z nekaj mojimi opomniki) – opravljanje 

funkcij 

+: Dve izvidnici sta uspešno opravili izziv za funkcijo, navdušil sem jih tudi za veščino ognji in kuhanje  

+: Dobili smo se s četo iz Polzele in z Vidom, ki tudi izvaja sistem sva se malo pogovorila o tem. 

-: Še vedno premalo izvidnikov opravlja veščine skavtskega znanja 
 

6. 

+: Uspešna ceremonija imenovanja 

+: Funkcije v vodu ki med letom nimajo tako veliko vloge (čeprav so imele letos večjo) so prišle do izraza 

+: Vedno več je zanimanja za sistem 

-: Že na začetku tabora bi jih morali spomniti na sistem in kako jim gre 

-: Zdi se mi, da je še kdo izpolnjeval pogoje, a niso prišli povedat da bi bili imenoveni 
 

Komentar: Sami se ne spravijo delati veščin skavtskega znanja (so le navdušeni, očitno rabijo preveč 

samoiniciative/časa, da bi navdušenje preraslo v kaj več). Še vseeno bolje, kot da bi delali samo zato, da bi imeli 

narejeno in vse »pofurjali«. 
 

Preverba ciljev 
 

1. Imeli smo obe imenovanji, vendar bi lahko več izvidnikov napredovalo 
 

2. Na taboru smo dobili 4 nove raziskovalce, enemu je malo zmanjkalo za poznavalca in uspešno izvedli 

ceremonijo ter praznovanje 
 

3. Vsi so si dali tablice na rutke, našitke pa si tudi z ponosom našijejo.  
 

4. Ostale funkcije, ki so imele prej veljavo večinoma le na taboru, so bile dejavne tudi čez leto. Vsak 

tajnik je napisal 1 članek za spletno stran, trije kuharji so opravili dodaten izziv, z gospodarji smo se 

dobili pred taborom in pripravili orodje za vsak vod, bolničarji so ves čas nosili s seboj paket prve 

pomoči in ena izvidnica je opravila dodaten tečaj prve pomoči. Pri zastovonoši ni bilo očitnega 

napredka. Vodniki in podvodniki so že prej dobro opravljali svojo nalogo. Letos so s pomočjo rednih 

tedenskih vodniških sestankov še bolj vestno pripravljali vodove sestanke. 
 

5. Skoraj vsak klanovec je predlagal eno interesno veščino, a sta od ponujenih klanovskih potekali le 2. 

Ena se je izvedla do konca, druga žal ne. 13 izvidnikov se je izpopolnjevalo v interesni veščini, od tega 

jih je 7 dokončalo veščino. 
 

6. Program Štrk se zaradi tehničnih težav in nekaj skavtskih razlogov ni prijel in ga naslednje leto ne 

bomo uporabljali (verjetno googleove preglednice). Veliko bolje bi bilo, če bi bila to spletna ali mobilna 

aplikacija, do katere bi lahko dostopal kjerkoli. 
 

7. Beleženje je bilo pomankljivo, ker smo nehali uporabljati program Štrk – potrebno bo uvesti nek 
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dober sistem. Sovoditelji so imeli na začetku nekaj preglavic z preveliko količino informacij. Najbolje bi 

bilo, če bi vsak voditelj spremljal svoj vod.  
 

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

Veliko sem se naučil o  tem, kako izvidniki dojemajo stvari, kaj vzamejo za svoje, kako jim približati stvari, kako 

zahtevne so lahko, da jih dojamejo... Tudi tega, kako prenoviti sistem v neki skupini, kaj ohraniti kot tradicijo in kaj 

prenoviti. 

 

Letos smo zagotovo precej napredovali v opravljanju funkcij čez leto. Tudi interesne veščine smo ponovno prebudili. 

Ko nam uspe še z skavtskimi mislim da bo sistem v polnosti zaživel. Za prvo leto sem ponosen in mislim, da nam je 

šlo dobro. 
 

Priporočila za voditelje 

Vedno bolj spoznavam, da mora biti vsaka novost dovolj dojemljiva in preprosta, da jo IV vzamejo za svojo/jim je všeč. Prav tako 

je pomembna dobra predstavitev in dober prvi vtis. Naloge za funkcije/veščine skavtskega znanja morajo biti dobro premišljeni in 

prilagojeni četi preden jih »damo ven«. Vsak voditelj mora dobro poznati sistem, da se ne lovimo.  

 

Velikokrat jih spomnite na sistem, probajte iskati inovativne in privlačne načine, da se jim ne zameri. Res dobro razdelajte razlike 

med veščinami in poudarite kaj je pomemno. 

 

Poizkušajte vzpostaviti okolje, kjer je tisti IV  z navišjo stopnjo največji car in zgled, njegova beseda pa največ šteje. Neka 

zunanje-notranja motivacija za napredovanje. 

Obvezna priloga  

 

KOMPAS IDEJ- glej priložene pdf datoteke 

Uvedbene delavnice 

Na jesnovanju smo imeli delavnice, kjer so krožili in vsak voditelj jim je predstavil eno izmed področij (interesne 

veščine, funkcije v vodu, skavtske veščine, specifike čete), da so se spoznali s sistemom. 

 

Sestanek s funkcijami in podelitev tablic 

V skupinah smo se zbrali po funkcijah in vsaka funkcija je z enim voditeljem ponovila kaj je njena naloga in kaj so 

dodatni izzivi. Skupaj so napisali zaprisego, kaj bodo častno opravljali in so pri tem prejeli tablice. Pri tem 

priporočam, da jim takoj date štrikce, da tablic ne izgubijo. 

 

Predstavitev opravljenih interesnih in skavtskih veščin 

Po vsaki opravljeni veščini smo imeli sporti na izhodih/srečanjih čete predstavitve veščine. To je ostale opominjali in 

tistim ki so jo opravili, se bili ponosni. 

 

Ostale priloge  

 Sistem ON v četi budnih kobivc (pdf) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREDSTAVITEV OPRAVLJENIH SKAVTSKIH IN INTERESNIH VEŠČIN 

Namen dejavnosti: Celotna četa ve katere veščine se odvijajo in opravljalci veščin dobijo potrditev skupine 

Cilji dejavnosti:     IV se naučijo predstviti svoje opravljeno delo 
    Spodbudimo ostale k opravljanju veščin 

    Veščine bolj približamo skavtom in niso nekaj odmaknjenega 

    IV so ponosni na svojo veščino in nekaj znanja iz veščine prenesejo na ostale 
 

 
Vrsta dejavnosti: Na srečanju čete, izhodu, taboru; pod dogovoru izjemoma lahko na vodovem sestanku 

Število 
udeležencev: 

Cela četa 

Čas/trajanje 
izvajanja: 

Po smislu 

Lokacija: Poljubno 

Pripomočki: Pripomočki za prikaz opravljene veščine 

Potek/izvedb: 1.   IV pripravijo predstavitev  čimbolj zanimivo presdstavitev funkcije 
2.   Člani čete se zberejo in ga poslušajo, po potrebi voluntirajo 
3.   IV povejo če se strinjajo da kandidat opravi veščino in na naslednjem svetu 
čete dobi našitek 
 
 Opombe:  Voditelji lahko izvidniku pomagajo pri prikazu 

 Po želji le lahko zraven tudi mentor 

 Poskrbite za dovoljšnjo varnost in primernost predstavitve 
 



 
 

SESTANEK S FUNKCIJAMI IN PODELITEV TABLIC 

Namen dejavnosti: Poudariti pomen funkcij za delovanje voda 

Cilji dejavnosti:     IV samostojno napišejo zaprisego in jo pred vsemi preberejo 
    IV dobro spoznajo naloge svoje funkcije 

    Družijo se z IV iz drugih vodov, ki opravljajo enako funkcijo 

    Družijo se z ostalimi 
  
 

 

Vrsta dejavnosti: Na srečanju čete, bolj na začetku leta – najbolje zaključek s častnim svetom čete 

Število 
udeležencev: 

Vsi čani čete po funkcijah 

Čas/trajanje 
izvajanja: 

45 min 

Lokacija: Poljubno; lahko funkciji primerno (npr. kuharji v kuhinji) 

Pripomočki: Knjižice za sistem ON – specifično poglavje z nalogami in aktivnostmi čez leto za 
njihovo funkcijo 

Potek/izvedb: 1.   Vsaka funkcija in en voditelj si najdejo proctor, kjer se dobro počutijo 
2.   Vsaka funkcija prebere naloge in aktivnosti čez leto 
3.   V skupini se pogovorijo, če se jim zdi, da so do sedaj v njihovem vodu opravljali 
te naloge. Če imajo kakšno idejo lahko še dodajo. 
4.   Skupaj in samostojno (voditelj jih le usmerja) napišejo zaprisego 
5.   Na častnem svetu skupaj preberejo zaprisego 
6.   Voditelji jim podelijo tablice in jim čestitajo 
 
 Opombe:  Najbolje, da jim takoj zraven tablic damo štrikce in si tablice navežejo, da 

jih ne zgubijo 

 Dobro je če voditelj dobro pozna funkcije in njene naloge 

 Če ni dovolj voditeljev lahko sodelujejo klanovci na služenju ali pa 
izvedete v dveh krogih 

 častni svet čete naj bo čimbolj “časten”, da res dobijo občutek 
pomembnosti funkcije 

 



 

UVEDBENE DELAVNICE V SISTEM ON 

Namen dejavnosti: IV se spoznajo s sistemom na čimbolj zabaven in privlačen način. 

Cilji dejavnosti:     Vsak IV spozna elemente sistema ON 
    IV si izberejo katere skavtske in interesne veščine bodo opravljali 
    Predstavitev je dovolj jasna in zanimiva, ne podajamo preveč podatkov 

Vrsta dejavnosti: Srečanje čete na začetku leta, lahko jesenovanje 

Število 
udeležencev: 

Skupine, najbolje do 8 članov (lahko tudi po vodih) 

Čas/trajanje 
izvajanja: 

4x15 min 

Lokacija: Poljubno 

Pripomočki: Knjižice za sistem ON, primeri obrazcev za skavtske/interesne veščine, lahko 
informacijski 
pripomočki (projektor, tabla) Potek/izvedb: 1.   Razdelimo se v majhne skupine 

2.   Vsaka skupine gre k eni tematiki: 
    Funkcije v vodu 
    Skavtske veščine 
    Interesne veščine 
    Specifike čete 

 Po želji lahko še kakšna (npr. nekje dobijo knjižice in se spoznajo z 
obrazci…) 

3.   Na nek časovni interval (npr. 15 min) gre vsaka skupina k naslednji točki 
4.   Na koncu naredimo zakluček oz. povzetek vsega, da si stvari še bolje 

zapomnijo 

Opombe:  Tu naj gre za spoznavanje s sistemom – IV še ne rabijo izvedeti vseh 
natančnih podatkov 

 Predstavitve naj bodo čimbolj zanimive in čimmanj šolske – lahko z 
dodatnimi dinamikami 

 


