
 

 

 

Deželni vzgojni načrt SZSO 

za obdobje 2014-2018 
 
 

Sklepi deželnega vzgojnega načrta za obdobje 2013-2018 izhajajo iz pogovorov in 

idej zbranih na Taboru voditeljev Drzni si - Mafeking 2013 
 
 
 
 

a) Vloga in pomen SK.VO.-jev 
 
V SZSO trenutno delujejo dve pokrajini (SZSO-GO in SZSO-TS) in trije stegi: področje Goriške, 
tržaškega Krasa in Trsta z Bregom. Vsak steg temelji na skupnosti voditeljev – Sk.Vo.-ju, ki je 
osnovna celica stega in organizacije. Da vsak steg dobro deluje je potrebno, da deluje dobro Sk.Vo., 
ki naj bo enoten v načrtih in delovanju. 
Vsak Sk.Vo. naj si torej pripravi vzgojni načrt Sk.Vo.-ja, ki naj temelji na deželnem vzgojnem 
načrtu in ki ga člani Sk.Vo.-ja redno in dosledno izvršujejo in pregledujejo. Vsak vzgojni načrt naj 
bo sestavljen tako, da vsebuje analizo teritorija, ugotovitev primarnih potreb, postavitev konkretnih 
ciljev in soočanje z možnostmi, s težavami, s priložnostmi in z grožnjami. 
 
Sk.Vo.-ji naj bodo še posebej pozorni na to, da ohranjajo vedno živo navdušenje nad vodenjem. 
Zato naj Sk.Vo.-ji ohranjajo nekatera načela, na katerih naj temeljita trud in osebno poglabljanje 
vsakega voditelja za premagovanje utrujenosti in preobremenjenosti: 

− čut poklicanosti k voditeljstvu: voditeljstvo je uresničitev avtentičnega božjega načrta nad 
vsakim posameznim voditeljem; 

− doslednost v izbiri odhoda;  
− skrb za stalno izpopolnjevanje na vseh ravneh (duhovna, metodološka, osebnostna, 

fizična); 
− skrb za skupinsko delo v SK.Vo.-ju in za soočanje med člani posameznih vodstev enot 

(osebno, ne virtualno). 
 

Skupni cilji znotraj SK.VO.-jev in celotne organizacije predstavljajo bistveno sredstvo za 
premagovanje neenotnosti in ne-skupinskega dela. Samo na tak način bomo delovali kot skavtska 
družina, v kateri se razlike spoštujejo, a v kateri hodimo vsi za istimi cilji. 
 
 
 
 
 



b) Vzgoja v narodnostno pripadnost 
 
Glede narodnostnega vprašanja in prisotnosti na ozemlju menimo, da smo in moramo vedno ostati 
slovenska organizacija. Težiti pa hočemo k odprtosti. S trdnimi koreninami v slovenstvu lahko 
poženemo nove veje, ki naj bodo kot mostovi med narodi in mejami, ob katerih živimo. Opažamo 
namreč, da obstaja v naši organizaciji še vedno neka zaprtost tako do slovenskega skavtskega 
gibanja kot tudi do italijanskega. Želimo pa preseči to zaprtost in pomagati pri uresničevanju 
enotnega slovenskega prostora. V ta namen si postavljamo kot cilj, da omogočimo izmenjave 

med voditelji (z organizacijama AGESCI in ZSKSS). Ne smemo se izolirati, biti moramo del 

skavtske, medčloveške, medkulturne mreže ljudi v našem prostoru. Tudi pričevanja, h katerim 
smo občasno klicani v sosednja okolja, so v ta namen koristna sredstva in se jih bomo posluževali. 
Nameravamo pa določiti nekatera pravila v zvezi s prisotnostjo na prireditvah civilne družbe. 
Ostajamo namreč nestrankarska organizacija, ki zavrača katerokoli strankarsko pripadnost. V ta 
namen si postavljamo kot cilj izdelavo pravilnika o aktivnem političnem udejstvovanju članov, ki so 
aktivno soudeleženi pri vzgojnem pedagoškem procesu. 

 
c) Krščanska izbira 

 
Krščanska izbira je neomajen steber naših izbir in vrednot. Kot mlade osebe in mladi Kristusovi 
pričevalci smo aktivni člani Cerkve in se čutimo akterji nove evangelizacije. V delu z mladimi si 
postavljamo kot cilj najbolj prvenstveno vprašanje, ki naj bo temelj za katerokoli poglabljanje. 
Opažamo namreč, da se člani s težavo spuščajo v globine duhovnega življenja, sodobna družba pa 
postavlja pod vprašaj obstoj Boga: »Bog je ali ga ni?« Verjamemo, da se božja prisotnost v naših 
življenjih kaže v odnosih, prijateljstvih, lepih, skupnih, konstruktivnih ciljih. Medtem ko si naši 
člani še postavljajo to vprašanje in jim voditelji pomagamo pri iskanju na odgovor, naj bi bil 
odgovor na to vprašanje pri voditeljih že jasen. V ta namen naj delo v stegih temelji na: 

� iskanju odgovorov na temeljna življenjska vprašanja in na utrjevanju osebne vere;  
� molitvi, kot vezni niti z Bogom, ki nas pelje do spoznanja Boga in našega osvobajanja; 
� branju in spoznavanju Božje besede.  

 
Deželno vodstvo naj tudi poskrbi za občasna duhovna srečanja za voditelje, med katerimi bodo 
lahko tudi voditelji poglobili svoje duhovno življenje.  
Glavni cilj voditeljev pa naj bo stalna skrb za duhovno rast mladih, ki so nam zaupani. 
Enote naj si prizadevajo za čimboljše sodelovanje in načrtovanje z duhovnim asistentom.  

 
č) Konkretni cilji na ravni organizacije 

 
Na deželni ravni si bomo v naslednjem petletnem obdobju prizadevali za določene posege, za katere 
mislimo, da so na metodološki ravni bistvenega pomena:  

− poenotenje sistema rut (uporaba BP-jevega sistema); 
− poenotenje obredov obljub; 
− izdelava metodoloških in drugih pravilnikov; 
− novo poimenovanje stegov; 
− poenotenje kroja; 
− pregled možne reforme organizacijske strukture (racionalizacija človeških moči med deželo 

in pokrajinama). 
 
 

 
V Štandrežu, 19. 1. 2014 


