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Nekaj o odgovornosti v veji PP  

Odgovornost je dolžnost skrbeti za prevzeto obveznost, uresničitev kakšne naloge. 

(SSKJ) 

PP se spoznavajo s prevzemanjem odgovornosti predvsem preko služenja, ki ga 

opravljajo v klanu. Služijo lahko kot skupina ali pa kot posamezniki. Preko obeh načinov 

krepijo svojo odgovornost. Kot posamezniki nosijo odgovornost do samih sebe, v smislu 

kako so zvesti sami sebi in koliko se poznajo; v skupinskem smislu pa posameznik nosi 

odgovornost do svojih sočlanov, kot skupina pa do okolice. 

Velik pomen ima razvijanje občutka odgovornosti pri FIDO-tih, le-ti naj bi bili že zelo 

odgovorni in lahko jim že zaupamo, da kdaj sami pripravijo srečanje oz. aktivno služijo 

v drugih vejah. Tako se na lastni koži podučijo, kaj so pasti in dobre strani voditeljstva.  

 

 

Opomba: V klanu sva 2 voditeljici (Mojca in jaz), skupaj sva dobivali ideje, načrtovali in 

vodili srečanja, zato se mi zdi pošteno, da pišem korak v dvojini. Sicer sem se jaz bolj 

poglabljala v to tematiko, vendar vseeno ...  

HVALA! 



ANALIZA STANJA: 

 

Klan skavtske skupine Tržišče 1 sestavlja 10 deklet, en fant in dve voditeljici; Mojca in 

jaz, Katja. 

Skupino sestavljajo vsi možni značaji, ki se dopolnjujejo in tvorijo celoto, ki se 

zoprstavlja mnogim nalogam, ki nam prihajajo po poti. 

Voditeljici poskušava to skupino usmerjati in voditi v pravo smer in nanjo prenašava 

svoja znanja. Najinim skavtom »pomagava« odraščati in prepoznavati njihove notranje 

vzgibe in potrebe okolice po njihovem vključevanju vanjo. Približujeva jim njihovo 

vlogo v skupnosti skavtov s pomočjo gradnikov veje PP.  

Večina je v klanu že kar nekaj let in zdi se nama, da še niso povsem odrasli oz. da na 

trenutke ne znajo prevzeti odgovornosti oz. sami izpolniti neke naloge, da preveč čakajo 

na najina navodila. Ne kažejo prevelikega zanimanja za prevzemanje nalog, če pa že, pa 

le-to nalogo ne izpeljejo, tako kot bi bilo treba ali jo sploh ne. Včasih se zgodi, da pade 

vse skupaj le eno ali dve osebi, ki čutita, da bi bilo vseeno dobro, da se potrudijo in 

opravijo zaupano dolžnost. 

 

NAMEN IN CILJI: 

 

Pri PP želiva v prvi polovici skavtskega leta (nekje do zimovanja) vzbuditi čut za 

odgovornost s pomočjo zadolžitev, ki jih bodo dobili na srečanjih (pospravljanje 

skavtarnice, določitev 2 gospodarjev oz. skrbnikov, ki skrbita za skavtski inventar, kazen, 

če zamudijo na srečanje, priprava nalog za sprejem 2 novih članic, zadolžitve na 

zimovanju, služenje v četi ...). 

 

1. PP služijo v klanu: 

 PP na prvem srečanju klana pospravijo skavtarnico in lopo. 

 2 izmed PP se javita in postaneta gospodarja, ki na vsake 2 meseca 

naredita popis opreme in ostalih stvari v skavtarnici in lopi. 



 Vsak PP, ki zamudi na srečanje mora do naslednjega srečanja napisati 

poročilo o srečanju. 

 Eva in Katja ob sprejemu v klan se pripravita in na kratko povesta, zakaj 

sta se odločili za skavte in kaj lahko doprineseta našemu klanu. 

 PP pripravijo izziv oz. nalogo ob sprejemu dveh novih članic v klan. 

 PP prinašajo drva na srečanja v času zime. 

 

2. PP na služenju v četi: 

 PP, ki so se odločili za odhod s koncem tega skavtskega leta, so na 

služenju pri IV. 

 

3. PP pripravijo in izpeljejo manjši samostojni projekt: 

 Ob branje kateheze ob sprejemu LMB si PP izberejo manjši projekt, ki ga 

morajo izvesti v 2 tednih. 

 

4. PP sodelujejo pri pripravi na zimovanje: 

 PP izberejo temo zimovanje. 

 Vsak PP si izbere zadolžitev, ki jo bo opravljal na zimovanju. 

 PP pripravijo program za zabavni večer in ga izpeljejo na zimovanju. 

 PP pripravijo jedilnik za zimovanje. 

 

NAČRTOVANJE IN IZVEDBA: 

 

Pred začetkom novega skavtskega leta sva se dobili z Mojco in zastavili nekaj ciljev, ki 

sva jih želeli uresničiti tekom tega skavtskega leta v klanu. Glede na lansko leto sva 

videli, da bi bilo dobro, da bi pri naših PP vzbudili odgovornost, za katero misliva, da je 

je premalo. Da jim ne bi na vrat na nos dali preveč odgovornih nalog in da ne bi začutili 

bremena, sva se odločili, da bova s tem začeli postopoma. 

 

Ker je bila ravno takrat naša skavtarnica v razsulu, prav tako pa tudi lopa, sva v tem 

videli lepo priložnost za neko aktivno delo, ki sva ga malo začinili z odgovornostjo. Tako 



smo na prvem srečanju klana izvedli »čistilno in pospravljalno akcijo« v skavtarnici. PP 

sva razdelili v 3 skupine. S sprejemanjem dela ni bilo težav. Pri delu sva jim tudi 

pomagali, vendar so imeli oni glavno besedo. Tako je ena skupina stvari razvrščala v 

skupine, druga jih je številčila in popisovala in tretja pospravljala na svojo mesto. Teja se 

je javila, da zaradi zelo vlažne skavtarnice odpelje vse šotore k sebi domov. 

Ob pospravljanju sva dobili še idejo, da bi 2 klanovca zadolžili za preverjanje reda in če 

je oprema na svojem mestu. To naj bi tadva zadolžena izvajala na vsaka 2 meseca in po 

vsaki večji aktivnosti, pri kateri bi potebovali opremo, ki jo posedujemo. 

Na naslednjem srečanju smo se pogovarjali prav o odgovornosti in prevzemanju le-te. Z 

Mojco sva jim razložili najino idejo o gospodarjih. Za gospodarja oz. gospodarici 

skavtarnice sta se javili Teja in Mina. Vsaka je prejela svoj izvod popisa. Govorili smo 

tudi o zamujanju na srečanja in neobveščanju, da bodo odsotni. Vprašali sva jih, kako se 

jim to zdi. Povedali so, da to ni v redu, vendar pa da včasih pride kaj vmes in da zaradi 

tega zamudijo oz. sploh ne pridejo na srečanje. Tako smo se skupaj odločili, da bo tisti, ki 

bo par minut zamudil na srečanje, moral napisati poročilo o tistem srečanju.  

Zadeva se je na začetku kar dobro prijela, sedaj pa so naši PP, kar malo pozabili na to 

»zadolžitev«.  

 

Letošnje leto sta se nam pridružili tudi 2 novi članici, in sicer Katja P. in Eva. Z Mojco 

sva se dogovorili, da bomo sprejem v klan izvedli malo kasneje in ne čisto na začetku 

skavtskega leta. Saj sva najprej želeli, da se dekleti malo vklopita v skupino, predvsem 

Katja P., ki je šele začela hoditi k skavtom, da dobi malo vpogleda v to socialno okolje. 

Po najinem koledarju je bil primeren čas januarja, pred zimovanjem. Na srečanju, en 

teden prej, sva o tem obvestile vse PP, tako stare »mačke« kot tudi Katjo in Evo. Onidve 

sta dobili nalogo, da se pripravita na sprejem v klan, tako da malo razmislita, zakaj sta 

prišli k skavtom in kaj lahko doprineseta naši skupini. PP pa so dobili drugo nalogo. V 

sprejem sva jih želeli aktivno vključiti, tako da sva jim naložili, da pripravijo izziv zanju. 

V smislu, da preverijo, koliko so se v treh mesecih podučili o skavtih in o veji PP. In da 

preverijo, če je že čas, da postaneta polnopravni članici. 



Najino navodilo je bilo torej, da pripravijo izziv. Dajali jim nisva nobenih iztočnic, saj 

sva želeli, da to naredijo sami. Rekli pa sva jim, da sva jim na razpolago in da naju lahko 

kaj vprašajo. 

Prišel je sprejem v klan. PP so pripravili izziv, in sicer v obliki 5 vprašanj: 

1. Preden vaju sprejmemo v klan, morata narediti določene naloge, da vidimo, če 

sta dovolj pripravljeni. Kot prvo pa povejta vsa skavtska imena soklanovcev in 

seveda, voditeljic. Lahko vama pomagamo. 

2. Od oktobra sta z nami, torej bi to morali vedeti ... Kakšen je pozdrav popotnikov 

in popotnic (to morata vedeti sami, nihče naj vama ne pomaga) 

3. »Skavt je zvest Bogu in domovini.« pravi 2. skavtski zakon, zato imamo skavti tudi 

svoje molitve. IV svojo, PP svojo. Kot zaključek srečanja vedno zmolimo PP 

molitev. Zmolita jo. (Lahko z malo pomoči, če se vama bo zatikalo) 

4. Skavti imamo tudi svoja pravila, ki smo jih po zgledu 10 Božjih zapovedi spravili 

v 10 skavtskih zakonov. No, pa da vidimo če jih (še) znata. (Naštejta jih; pa ne 

kukat` na plakat). 

5. In še 5. naloga. Ker sta obe precej glasbeno nadarjeni, si izmislita kratko pesmico 

o ostalih PP. Pazita, da se komu ne zamerita . 

 

Punci sta prav tako opravili svoje delo in pred izzivom in slovesnim sprejemom povedali, 

kaj jima pomenijo skavti in s čim lahko pripomoreta k rasti skupine.  

 

Eden od dolgoročnejših ciljev, ki sva si ga zadali je bila tudi skrb za toploto v zimskih 

mesecih v naši skavtarnici. Malo preden so se temperature spustile, sva PP povedali, da 

bi želeli, da poskrbijo za drva, saj je tistih, ki smo jih imeli do letos, zmanjkalo. PP so se 

strinjali in prevzeli to nalogo.  

Sedaj vedno preverijo, koliko je še drv in če jih je premalo se dogovorijo, kdo jih bo 

prinesel (zaenkrat nam je bilo še vedno toplo ). 

 

V letošnjem letu se je naša skavtska skupina znašla v manjši voditeljski »krizi«, saj so 

nas po koncu lanskega leta zapustili, kar trije voditelji; 2 voditelja iz veje IV in ena 

voditeljica iz klana. To je bil velik šok za nas. Ostale smo le 3 aktivne voditeljice; Mojca 



in jaz v klanu ter Metka v četi. Na SKVO vikend smo zato povabile še tri klanovke, ki se 

že počasi poslavljajo od klana in so začutile, da bi svojo skavtsko pot nadgradile z 

voditeljstvom. Z letošnjim letom so tako Ana, Teja in Mojca S. pričele služiti v veji IV. 

Po dobrem mesecu se je Mojca S. Odločila in nam povedala, da ne zmore pomagati in 

služiti pri IV, saj ima poleg skavtov še nekaj drugih zadolžitev. Ana in Teja pa hodita na 

srečanja klana in pomagata pri načrtovanju in izvedbi srečanj IV-jevcev. 

 

Letošnja kateheza ob sprejemu LMB za vejo PP se je navezovala na potrebe okolice in  

služenje. Z Mojco sva torej eno srečanje namenili temu in pri PP skušali njihovo 

razmišljanje usmeriti v to smer, da bi si zadali nek manjši projekt, ki bi ga izvedli v roku 

14 dni. Razdelili sva jih v tri skupine. Vsaka je potem svoje ideje predstavila in skupaj so 

nato izbrali projekt – PTIČJA HIŠKA, saj je bil ta še najbolj aktualen in potreben ter tudi 

izvedljiv. V roku 14 dni so pripravili material in načrt ter izdelali hiško. Le-to so zbili na 

srečanju in jo postavili za skavtarnico. Obenem so se tudi dogovorili, kdo bo skrbel, da 

bo v njej skozi ptičja hrana. 

Pri tem projektu so rabili, kar nekaj vzpodbude. Rekli sva jim, naj se dogovarjajo 

medsabo, kako in kaj. (Sedaj v času mobitelov in interneta to res ni težko). Največji 

interes sta izkazali Teja in Katja, ki sta bili pripravljeni dobiti material in načrt. Ostali pa 

so bolj apatično čakali, da se bo stvar realizirala. No, zadevo so na koncu izpeljali in 

ptičja hiška stoji. 

 

V veliki meri sva PP vključile pri načrtovanju zimovanja, in sicer sva želeli, da izberejo 

temo, zadolžitve, ki jih bodo opravljali na zimovanju, priprava jedilnika in zabavnega 

večera.  

Za ta namen sva pripravili prav posebno srečanje 14 dni pred samim zimovanjem. Na 

njem sva klanovce razdelile v skupine, v katerih so izbirali teme in jih na to predstavili. 

Sledil pa je izbor teme. Na to pa so si izbrali še vsak svojo zadolžitev, ki jo bo izvajal na 

taboru: 

Kuhar – Teja 

Redoljub – Mina 

Glasbenik – Eva 



Uromer – Andreja 

Maser – Mojca S. 

Kurjač – Ana 

Dežurni »dohtar« – Žiga  

»Molitvenik« – Katja P.  

Dvorni norček – Vesna 

Čajar – Špela (smo ostali brez njega, ker ni šla z nami) 

/ - Marjeta  

Predstavitve zadolžitev v Prilogi 1. 

Prav tako smo jim dali možnost, da pripravijo jedilnik in zabavni večer. Želeli sva, da ju 

pripravijo in nama nekaj dni pred samim zimovanjem posredujejo načrte za zabavni večer 

in jedilnik. To se ni zgodilo. Jedilnik sva naključno dobili na srečanju celotne skavtske 

skupine, zabavni večer pa je bi presenečenje do samega zimovanja. Poleg tega se niso 

znali dogovoriti tudi znotraj skupine ne, kaj bi kdo naredil.  

 

PREVERBA: 

 

1. pospravljanje skavtarnice:  

Med delom so bili PP skoncentrirani na svoje delo in so ga zelo dobro in hitro opravili. 

Prav tako se niso pritoževali in občutek sem imela, da jim je bilo všeč, da so lahko nekaj 

naredili.  

 

2. gospodarici: 

Za gospodarici sta se samoiniciativno javili Teja in Mina, ki vestno opravljata svojo 

dolžnost. 

Všeč mi je bilo, ker ni bilo treba jih spodbujati k temu, da se javijo za to nalogo. Onidva 

sta takoj rekli, da lahko to delata. Mogoče je zmotilo samo toliko, ker ima Teja že res, kar 

veliko dela, saj služi pri IV, vendar je sama rekla, da ji to ni problem. Všeč bi mi bilo, če 

bi se opogumil kdo drug. 

 

3. sprejem v klan: 



Katja P. In Eva sta svojo nalogo resno vzeli, kar mi je bilo zelo všeč. To se mi je zdelo 

tudi zelo zanimivo, ker je težko govoriti pred nekom, ki ga ne poznaš tako dobro.  

Bolj so me razočarali stari PP. Ano sem po koncu vprašala, kdo se je spomnil ideje za 

izziv in vse skupaj. Pa je rekla, da sama. Sicer so ji eno vprašanje predlagale Mojca S., 

Andreja in Vesna, ostalo pa je naredila sama. Rekla je tudi, da je nekaj časa čakala in ene 

dvakrat spodbudila soklanovce, a niso izkazali interesa. Kar jo je zmotilo, a ni hotela, da 

bi ostali brez izziva, saj so obljubili, da go bodo naredili, zato je potem zadevo uredila, 

kakor je lahko.  

 

4. prinašanje drv 

Zanimivo, da so to nalogo vzeli zelo resno. Ni jim problem pogledati, koliko je še drv in 

jih vedno prinesejo, tako da nas v teh zimskih dneh še ni zeblo, ker ne bi imeli drv, 

ampak le zaradi slabo izolirane skavtarnice. 

 

5. pisanje obnov srečanj: 

Po prvih dveh srečanjih so tisti PP, ki so zamudili na srečanje v besedi obnovili srečanje. 

Prvič Žiga, drugič pa Mina, Vesna in Marjeta. Potem pa se je končalo. Pa ne zaradi 

točnega prihajanja na srečanja, ampak so PP, kar lepo pozabili na to nalogo.  

  

6. služenje pri IV 

Kot sem zgoraj omenila so se najprej javile tri PP-jevke; Ana, Teja in Mojca S. Nekajkrat 

so se dobile z Metko in načrtovale aktivnosti za IV. Po dobrem mesecu se je Mojca S. 

odločila, da ne more usklajevati vseh aktivnosti in je povedala, da ne zmore letos aktivno 

služiti. Povedala je, da se ji  ne zdi pošteno, da bi delala stvari na pol in da se za kako leto 

raje temu odpove. To mi je bilo zelo všeč. Dejansko je poskusila in izkusila, kako stvari 

potekajo. Uvidela je, da ona tega ne zmore. V tistem trenutku se mi je zdelo, da je 

pokazalo veliko mero pameti in odgovornosti. 

 

7. ptičja hiška: 

Pri izbiri projekta so bili nekateri zelo apatični. Nekako so se na koncu zedinili in si 

zadali, da v 14-ih dneh izdelajo ptičjo hiško. Že med samim srečanjem je Katja P. rekla, 



da lahko najde kakšen načrt. Slišati je bilo tudi, da se bodo dogovarjali preko interneta. 

Po internetu je še Teja parkrat dala pobudo, kako bi se lotili dela. A interesa od drugih ni 

bilo. Na koncu je Teja priskrbela načrt in material, kot skupina pa so hišico izdelali na 

samem srečanju. Teja se je malo pritožila, da ji ni nobeden hotel odgovoriti oz. vsaj se 

strinjati z njo, kar jo je malo zmotilo. 

Tudi meni se zdi zanimivo, da nekateri niso tudi toliko, da bi rekli: » V redu. Daj ti uredi 

to« ali pa: »Super!!!«. Škoda je, ko vidiš, kako se nekateri tako zelo trudijo, spet drugi pa 

se »šlepajo«. 

 

8. zimovanje 

Izdelati so morali jedilnik in pripraviti zabavni večer. Tudi tu so imeli nemalo 

organizacijskih težav. Kot prvo niso nobeno stvar do roka poslali Mojci in meni, kar me 

je malo vznevoljilo. Poleg tega pa so se nekateri pritožili, da jih niso vključili v pripravo 

teh 2 stvari (Teja), kar me v današnjem času zelo žalosti, saj obstaja internet in ne vem 

kakšna tehnologija še. Teja je odkrito izpostavila to tematiko. Ni ji bilo všeč, da ni 

vedela, kaj se bo dogajalo in da ni sodelovala pri nastajanju jedilnika. O tej težavi smo se 

pogovorili tudi na zimovanju. Mojca S. In Vesna sta predlagali, da bi jim naslednjič, kar 

konkretno, po manjših skupinicah razdelili te naloge, saj bi se tako lažje uskladili. 

Razložile sva jim, da to ni najino delo oz. da bi bilo v redu, če bi včasih znali tudi samo 

malo organizirati. Medve sva namreč hotele vključiti vse in dati vsem enakovredna 

navodila, za izvedbo bi se morali pa med sabo dogovoriti, kakor jim je najlažje. 

Naloge oz. zadolžitve so dobro opravljali. Pri tem so izkazali dobro voljo in res naredili, 

kar smo se že prej dogovorili. Nikogar ni bilo treba opominjati. In tudi sami so rekli, da 

jim je bilo to všeč. 

Pri izbiri teme so naju malo razočarali (Chuck Norris-ov pojoči kurnik-na koncu so 

združili vse tri teme v eno). Nama se ni zdela preveč v redu, za to sva jo (brez da bi jim to 

prej povedale) spremenili. Na zimovanju smo se o tem pogovorili. Rekli so, da so imeli 

premalo časa, da bi izbrali, kaj primernejšega. Eden od argumentov pa je bil tudi, da se 

tudi iz Chuck Norrisa da kaj narediti. 

V tem primeru sva jim res dali premalo časa in jim nisva prej dali kakšnih navodil, da bi 

lahko o tem razmišljali. Tako da pri tem prevzemava krivdo. 



 

ZAKLJUČEK: 

 

Ali se je najin trud obrestoval?  

 

Če vse skupaj povzamem, mislim, da se je. Mislim, da ne bi bilo pošteno pričakovati, da 

bodo klanovci v tako v kratkem času odrasli v odgovorne ljudi in postali zgled vsem 

drugim. Veseli me, da se napredek čuti. Kljub vsemu pa so to še vedno veliki otroci ali pa 

zelo mladi odrasli in ne smeva  pričakovati preveč od njih oz. jim zadajati pretežkih 

nalog. 

Prav tako so si različni medsabo, tako po karakterju kot starosti. Ne moreva metati vseh v 

isti koš in za vse postavljati enakih meril. Lepo je, če potrudijo in da jih znava pohvaliti. 

 

Še naprej pa bova nadaljevali s temi zadolžitvami in prebujanjem odgovornosti v naših 

klanovcih. Najbolj s svojim zgledom. Trud se vedno izplača. 

 

Priloga 1:  

Zadolžitve oz. vloge na zimovanju 2011: 

 

Vsaka posamezna oseba ima zadolžitev, da tekom celotnega tabora skrbi za svojo nalogo. 

 

KUHAR – prevzame odgovornost za vse dogajanje v kuhinji. S tem ni mišljeno, da 

vedno on kuha, pospravlja… vendar da skrbi za to, kdo bo kdaj kuhal, kdo pomival 

posodo, pripravljal zajtrk… Pri tem naj bo čim bolj pravičen, da bo za vse enakovredno. 

Skrbi, da bo v kuhinji red in čistoča in da bomo vedno vsi siti a kljub temu ekonomsko 

ravnanje s hrano, da je ne mečemo stran. 

 

REDOLJUB – prevzame odgovornost za red in čistočo v vseh prostorih našega bivanja 

(dnevni prostor, spalnice, kuhinja-če je potrebno, kopalnica, predsoba…) Npr. če opazi, 

da so v predsobi razmetani gojzarji oz. drugi čevlji, če so kje razmetane cunje, če v sobah 

ni pospravljeno, če so smeti ob kurišču… opozori posameznika, naj gre pospravi oz. on 

sam poskrbi za red. 

 

GLASBENIK – skrbi, da bo na zimovanju dovolj glasbe in prepevanja. Je sam pobudnik 

za petje in glasbeno spremljavo (igranje kitare). Navdušuje tudi druge klanovce, poskrbi, 

da izpilimo naše glasove, se naučimo kakšno novo pesem… 

   



UROMER – skrbi za točen čas. Pri voditeljicah se pozanima, kdaj okvirno naj bi 

potekale kakšne dejavnosti in potem ves čas skrbi, da se bo to izvajalo točno ob 

dogovorjeni uri, brez zamujanja. To stori tako, da spodbuja druge in jih opozarja naj se 

pripravijo oz. pohitijo za aktivnosti, opominja tudi voditeljice, če opazi, da same 

pozabijo… skrbi da se bo prvočasno vstajalo, slo na telovadbo, da bodo kuharji pravi čas 

začeli kuhati… 

  

KURJAČ – skrbi, da nam bo ves čas toplo. Zadolžen za kurjavo, prinašanje drv, 

vzdrževanje ognja… 

 

MOLITVENIK – skrbi, da bo na taboru prisotna tudi duhovnost. Pripravi različne 

molitve, duhovne misli, zgodbe… za različne priložnosti. Na samem taboru pa poskrbi, 

da se bo to tudi izvedlo (npr. jutranja misel, molitev pred in po jedi, večerna zgodba, 

prošnje in zahvala po potrebi, kadarkoli bomo to čutili …) 

 

DVORNI NORČEK – njegova naloga je vzdrževanje dobre volje in pozitivne energije 

na zimovanju med vsemi prisotnimi. Na zalogo si lahko pripravi kakšen vic, da ga bo 

stresel iz rokava, ko bo potrebno, kratko igrico ali bans, da bo razbil turobno, leno 

ozračje, če do tega pride, spodbuja vse k temu, da imajo ves čas nasmešek na obraz, 

priskoči na pomoč h komu, ki je potrt in potrebuje tolažbo ter ga spravi v dobro voljo… 

 

MASER – opazuje razmere med prisotnimi in ko začuti, da ima kdo potrebo po 

razvajanju ali konkretni masaži utrujenih mišic po naporu, pristopi do njega in mu 

prijazno ponudi masažo. 

 

DEŽURNI DOHTAR – ima pri sebi vedno osnovno prvo pomoč oz. mini lekarno. 

Poskrbi za ponesrečence ali bolne ter jim nudi medicinsko pomoč, je pozoren in izvaja 

preventivne ukrepe, da ne bi prišlo do dehidracije, omrzlin, sončnih opeklin … Skrbi, da 

bomo udeleženci zaužili dovolj vitaminov, mineralov…  

 

ČAJAR – kot je navada, imamo na zimovanju ves čas na razpolago čaj. Čajar skrbi, da 

bodo zaloge ves čas pripravljene. Posebno po kakšni aktivnosti zunaj, ko bomo 

premraženi, naj bo ta zadostna. Za to poskrbi dovolj zgodaj. 

 


