
 
 
PRIPRAVNIK 
Pogoji : starost vsaj 11 let in pol. 
 
Spozna in izpolni naslednje zahteve : 

- pokaže, da pozna in sprejema prisego in zakone tabornikov in jih razloži, 
- pokaže, da pozna znak in pozdrav ZTS, skavtski pozdrav in stisk rok, 
- poznati mora ime in znak voda, kateremu se bo pridruži (razloži njegov pomen in pomen voda), 
- redno sodeluje na vodovih srečanjih, akcijah in izletih, 
- sodeluje na nekaj akcijah družine gozdovnikov, 
- pogovori se z načelnikom družine gozdovnikov o svojih pričakovanjih v organizaciji in 

taborništvu. 
 
PRVI LIST 
Pogoji : starost 11,5 do 13 let, po sprejemu med gozdovnike naj preteče vsaj 3 mesece. 
 
1. SKUPNOST 

1.1 Poznati mora svoj kraj, 
1.2 spozna in opiše zastavo, grb, razloži uporabo simbolov Slovenije, 
1.3 spozna v grobem zgodovino nastanka in razvoja Slovenije. 

 
2. TABORNIŠTVO 

2.1  Razloži pravila ravnanja na prostem, 
2.2 opiše, kakšen je urejen kroj in katere oznake se nosijo na njem, poskuša si sam zaslužiti 

kroj, 
2.3  nauči se uporabljati in shranjevati šotor in orodje, 
2.4  pravilno uporabi nož in sekiro ter razloži, kako se uporablja, vzdržuje in nosi; pravilno 

uporabi sekiro za pripravo materiala za ogenj, 
2.5 na varnem mestu zakuri ogenj s čim manj vžigalicami, skuha (brez pribora) obrok (meso, 

ribe), pospravi odpadke in počisti prostor, 
2.6 pripravi obrok in napitek na odprtem ognju na prostem, 
2.7 razloži in pokaže : 
 

a) kako deluje kompas in kateri so osnovni deli, 
b) za kaj se lahko uporablja, 
c) kaj je orientacija in topografija, 
d) kako se orientiraš brez tehničnih pripomočkov, 
e) kaj je zemljepisna karta, vrste kart, merilo, 
f) običajni topografski znaki, 
 

2.8 opiše, kaj je treba storiti, da se ne izgubiš, in kaj bi storil, če bi se izgubil, 
2.9 naredi vsaj pet različnih izletov dolgih vsaj 10 km z vodom ali tabornikom, ki ima ustrezno 

znanje; pred odhodom naj ga vodnik ali tovariš pregleda, če je glede na okolje, letni čas in 
vreme primerno oblečen in opremljen 

2.10 izpolni dve od naslednjih zahtev : 
 

1. gre po sledi (pol km), ki jo je naredil človek obut v čevlje, ali po potnih znakih, poišče 
sled živali na mehkem zemljišču ali snegu, jo spremlja (pol km) in razbere glavni pomen 
sledi, 

2. sledi (pol km) taborniku, ki ve, da ga bo zasledoval, ne da bi ga opazil, 
 

2.11 nahrbtnik, zlaganje in vsebina, 
2.12 kakšna je primerna osebna oprema za večdnevno taborjenje, 



2.13 izpolni dvoje od naslednjega : 
 

1. udeleži se dvodnevnega izleta s taborom, s svojim vodom, 
2. udeleži se vsaj 5-dnevnega vodovega tabora, 
3. udeleži se letnega taborjenja družine, 

 
2.14 pokaže in uporabi na akciji ambulantni, napenjalni, mrtvi, tkalski in ribiški vozel, 
2.15 opiše vsaj eno od taborniških šeg in navad : sprejem člana, ureditev tabora, taborniško 

ime, večni ogenj, vodov kotiček, prostor za meditiranje, vozel na ruti, pomoč mlajšemu, 
2.16 osvoji vsaj dve veščini, od tega eno iz skupine taborniško-naravoslovnih veščin. 

 
3. KULTURA 

3.1 Aktivno naj sodeluje na prireditvi, razstavi, 
3.2 izpolni vsaj eno od naslednjih aktivnosti : 

1. spozna kulturni objekt v kraju in vodi ogled ali obisk tega objekta, 
2. preživi en dan v kraju, ki mu ni dobro poznan in raziskuje lokalno življenje, 
3. poišče lokalno legendo ali zgodovinski dogodek in ga predstavi drugim, 
4. obišče zanimiv kraj in izdela načrt, maketo, fotografije ali drug prikaz, 
5. zgradi delujoč model balona, letala, čolna, kotla, itd., 
6. sodeluje v likovni, glasbeni ali dramski sekciji, delavnici, 
7. za glasilo ali časopis napiše članek o taborniški dejavnosti, v kateri je sodeloval, 
8. izrazi svoje taborniško doživljanje (izkušnjo) s sliko, skulpturo, pesmijo, itd., 
9. oblikuje in pripravi propagandni material za neko aktivnost ali dogodek, 
10. redno sodeluje v orkestru, ansamblu, zboru, glasbeni skupini, literarnem ali likovnem 

krožku, 
11. izdela in prikaže skupino fotografij, skic, itd., s katerimi je prikazan razvoj kraja ali 

območja, 
12. sodeluje v drugi podobni aktivnosti enake teže, ki jo odobri vodstvo družine. 

 
4. ZDRAVJE 

4.1 Razloži, kako priti v primeru nesreče do zdravnika, bolnišnice, 
4.2 na sebi ali na prijatelju pokaže, kakšna je prva pomoč pri žulju, vreznini, ugrizu kače, piku 

žuželk in klopa, opeklinah, zvinu v gležnju, ugrizih, vbodnini, tujku v očesu, krvavitvi iz 
nosa, poškodbah z mrazom, 

4.3 pokaže, kaj bi storil pri močnem arterialnem krvavenju in pri zastrupitvi s hrano, 
4.4 pokaže, kako razkužiš obvezo, 
4.5 spremlja razvoj svojih telesnih zmogljivosti. 

 
5. SLUŽBA 

5.1 Pripravi se na razgovor z načelnikom o pomenu in vplivu taborniške prisege in zakonov na 
članovo življenje, 

5.2 sodeluje naj na vodovih aktivnostih na prostem, 
5.3 spozna zahteve za drugi list, 
5.4 pogovori se z vodnikom in načelnikom o svojih načrtih v organizaciji. 



DRUGI LIST 
Pogoji : starost med 13 in 14 leti,najmanj pol leta po opravljenem 1.listu in vse 
zahtevane aktivnosti pri 2.listu. 
 
1. SKUPNOST 

1.1 Sodeluje z vodom iz drugega rodu, 
1.2 Izpolni vsaj eno od naštetih aktivnosti : 

1. povabi znance,prijatelje na akcijo in se o njihovih vtisih pogovori v vodu, 
2. sodeluje v humanitarni dejavnosti, 
3. dopisuje si z nekom v domovini ali v svetu, 
4. udeleži se akcije varstva okolja, 
5. sodeluje v drugi dejavnosti,ki jo odobri vodstvo družine. 

 
2. TABORNIŠTVO 

2.1 Razloži zgradbo svojega rodu in spoznaj njegovo zgodovino, 
2.2 sodeluje pri izbiri prostora za vodov tabor, pripravi program in opreme, 
2.3 udeleži se vsaj 5 enodnevnih izletov, 
2.4 sodeluje na vsaj dveh izletih s prenočevanjem na prostem, ki trajata vsaj po 24 ur, z 

družino, vodom, enim odraslim ali tabornikom, ki ima ustrezno znanje, pred vsakim 
samostojnim izletom pripravi načrt izleta in ga daj v odobritev načelniku, 

2.5 z vodom ali družino se udeleži nočne igre in izleta ali pohoda, 
2.6 na enem od teh izletov pripravi zajtrk s čajem iz užitnih rastlin na odprtem ognju, 
2.7  na enem od teh izletov pripravi kompletno kosilo ali večerjo na odprtem ognju, 
2.8  vsaj dve od naslednjih zahtev : 

1. se neopazno približa objektu na različnih terenih z uporabo maskiranja, 
2. preišče teren in ločuje več sledi, 
3. sestavi opis objekta in nariše skico na daljavo, 
4. se giba, ne da bi puščal sledi, 

2.9  pokaže, da zna oceniti razdalje, višine, širine in pozna dolžino svojega koraka, 
2.11 pokaže, da zna določiti in vrisati točke na karti, določiti višino točke, stojišče, brati relief in v 

naravi hoditi po zamišljeni poti, 
2.12 nosi sam svojo opremo in del skupne opreme, 
2.13 spozna in praktično pokaže več vrst vozlov (12 ), uporabo vrvi in šotorskega krila, 
2.14 spozna pet vrst ognjišč in pokaže njihovo uporabno vrednost, 
2.15 spozna različne vrste dreves in grmovja (vsaj 10), v kakšnem okolju rastejo, njihovo korist 

za okolje, človeka in živali, 
2.16 poišči vsaj 10 užitnih rastlin, korenin, plodov in jih naberi ter po izbiri specialista pripravi in 

pojej, 
2.17 nauči se oddajati sporočila v Morsejevi abecedi in semaforju z vsaj 30 znaki, 
2.18 opiše vsaj še dve od taborniških šeg in navad : sprejem člana, ureditev tabora, taborniško 

ime, večni ogenj, vodov kotiček, prostor za meditiranje,vozel na ruti, pomoč mlajšemu,... 
2.19 vsaj še tri nove veščine, od tega dve iz skupine taborniško-naravoslovnih. 

 
3. KULTURA 

3.1 Pokaže napredek v izbrani umetnosti, veščini, v obdobju najmanj treh mesecev, 
3.3 izpolne še eno aktivnost iz izbirnih zahtev pri kulturi za 1.list. 

 
4. ZDRAVJE 

4.1 Razloži, kaj je prva pomoč in kako bi ravnal v primeru nesreče, 
4.2 pokaže, kako uporabiš trikotno ruto kot oporo za roko in kot obvezo za rane na glavi, roki, 

kolenu in nogi, 
4.3 opiše znake izčrpanosti zaradi vročine in sonca, poškodbe zaradi mraza in električnega toka 

in kako jih oskrbiš, 
4.4 pokaže prvo pomoč pri zlomu ključnice, nadlahtnice, podlahtnice in golenice in pri 

prekinjenem dihanju, 
4.5 pove, kdaj se ranjena oseba sme ali ne sme premikati, 
4.6 razloži, v čem je škodljivost kajenja, alkohola, tablet, mamil, 
4.7 razloži, kaj je skupna in osebna higiena, 



4.8 poskrbi za redno telesno aktivnost. 
 

5. SLUŽBA 
5.1 Na razgovoru s svojim načelnikom pojasni svoje mišljenje o pomenu taborniške prisege, 

zakonov, gesla in drugih simbolov in s primeri pokaže, da si prizadeva živeti v skladu s 
taborniškimi ideali, 

5.2 razloži vlogo vodniškega sveta (družinske uprave), sodeluje vsaj na enem in na podlagi 
sprejetih odločitev prevzame odgovornost za določeno aktivnost, 

5.3 pregleda zahteve za tretji list in načrtuje svoje napredovanje. 



TRETJI LIST 
Pogoji: starost med 14 in 16 leti,najmanj 6 mesecev po opravljenem 2.listu in vse 
zahteve za 3.list. 
 
1. SKUPNOST 

1.1 Izpolni vsaj štiri od naslednjih zahtev : 
1. vključi se v pomoč ostarelim in telesno prizadetim, 
2. spozna organizacijo lokalne skupnosti in v njej sodeluje, 
3. pouči se o vzrokih vedenjskih motenj in ravnanju s prizadetimi, 
4. vključi se v aktivnost za pomoč deželam v razvoju, 
5. spozna pravila zračnega in pomorskega prometa, 
6. sodeluje pri organizaciji aktivnosti za mlade med počitnicami, 
7. povabi in sprejme na dom tabornike - skavte iz drugih držav, 
8. povabi prijatelja ali znanca, ki ni tabornik, da sodeluje na taborniški akciji, si pridobi 

njegovo mnenje in poroča o akciji, 
9. vzpostavi stik s tabornikom - skavtom iz tujine, 
10. sodeluje na skupni akciji z drugim rodom, 
11. sodeluje pri predstavitvi ene od taborniških dejavnosti odraslim, 
12. pripravi in izvede določene aktivnosti za MČ in murne. 

 
2. TABORNIŠTVO 

2.1 Izpolni vsaj štiri od naslednjih zahtev : 
1. opravlja funkcijo ekonoma ali gospodarja na taboru, 
2. organizira celodnevni izlet za vsaj štiri osebe, 
3. organizira tabor za svoj vod, 
4. poišče taborni prostor za vod ali družino in izdela skico prostora, 
5. pokaže temeljno znanje o vremenu in izdela vremensko postajo, 
6. pripravi in skuha kosilo v naravi za vsaj štiri osebe, 
7. pripravi pionirski projekt, 
8. skrbi za vzdrževanje določene rodove ali družinske opreme (npr.:šotori, kanuji, vrvi, 

posoda, noži, sekire) vsaj tri mesece, 
9. zgradi ter vzdržuje ter uporablja kanu, čoln, 
10. izdela vito in pleteno vrv in ju uporabi v aktivnosti, 
11. spozna sledi različnih živali in izdela mavčni odtis ene od teh, 
12. spozna nekaj vrst gob in pripravi gobjo jed, 
13. nauči se signalizirati na razne načine in šifrira oddano sporočilo, 

2.2 planira in v skupini najmanj treh tabornikov izpelje izlet v neznano področje s 
prenočevanjem v bivaku (vsaj dve noči) in napiši poročilo o izletu, 

2.3 pove, kako je urejena zaščita živali in rastlin v naši državi in katere so te živali in rastline, 
2.4 na tabornih objektih praktično prikaže uporabo vrvi in različne vezi, 
2.5 osvoji vsaj še tri nove veščine, od tega dve iz skupine taborniško - naravoslovnih. 
 

3. KULTURA 
3.1  Izpolni vsaj eno od navedenih zahtev : 

1.  prikaže nekaj lokalnih šeg in navad MČ ali murnom, 
2.  pomaga pripravit časopis ali bilten, 
3.  postavi razstavo fotografij s pomočjo drugih, 
4.  opazuje navade in življenje družine druge etnične skupine in jih predstavi v vodu, 
5.  pripravi razstavo fotografij, risb ali skic, 
6.  spozna in izdela nekaj iz domače obrti, 
7.  obišče muzej in pripoveduje o obisku, 
8.  izdela praktično stvar za vodovo opremo, 
9.  pove praktične primere svetovnega skavtskega bratstva in se o tem pogovori v vodu. 

 
4. ZDRAVJE 

4.1  Obnovi znanje prve pomoči za drugi list, 
4.2  razloži in pokaže položaj za nezavestnega in umetno dihanje, 
4.3  pokaže načine prenašanja in pomoči pri hoji z enim in dvema človekoma, 



4.4  improvizira nosilnico in prenese "nezavestno osebo" s pomočjo drugih pod tvojim 
vodstvom, 

4.5  pove,katera so pomembnejša dezinfekcijska sredstva in opiše njihovo uporabo, 
4.6 razloži,kaj je higiena izvira in pitne vode, 
4.7 izpolni eno od naslednjih zahtev : 

1.  postavi si svoj cilj v športni sezoni, 
2.  spozna se s športno prehrano in formo, 
3.  pripravi obisk strokovnjaka s področja medicine v vodu, 
4.  spozna običajne vzroke vedenjskih motenj in preprečevanje njihovega nastanka, 
5.  izpopolni znanje reševanja iz vode, 
6.  obišče športni klub in spozna novo dejavnost, 
7.  sodeluje v drugi podobni dejavnosti,ki jo odobri vodstvo družine. 

 
5. SLUŽBA 

5.1  Na razgovoru s svojim načelnikom pojasni svoje mišljenje o pomenu taborniške prisege, 
zakonov, gesla in drugih simbolov in s primeri pokaži, da si prizadevaš živeti v skladu s 
taborniškimi ideali, 

5.2  opiše, na katerih koristnih akcijah je sodeloval in kaj meni, kako so pomagale drugim, 
5.3  spozna dejavnost drugih starostnih skupin v rodu, 
5.4  vzpostavi stik s klubom popotnikov in popotnic; po dogovoru lahko sodeluje na 

pomembnejši akciji kluba, 
5.5  pregleda zahteve za vstop v klub PP, 
5.6  osvoji vsaj še tri nove veščine, od tega dve iz skupine taborniško-naravoslovnih 

 


