
seznam obveznega znanja za skavtski izpit 2015 

 

1. Teorija 

Zna skavtsko molitev, vseh 10 zakonov po vrsti, obljubo, skavtske vrline. Novinci poznajo tudi obred 

obljube. 

2. Skavtski simboli, pozdravi, drža in načela čete 

Pozna skavtsko geslo, pozna skavtski znak in pomen posameznih delov, pozna skavtski pozdrav in kaj 

pomeni, ve kaj vse sestavlja skavtski kroj in kdaj se ga uporablja, pozna skavtsko držo in kdaj jo 

uporabljamo. 

Pozna vse piske ki jih uporabljamo na srečanjih čete; formalen krog, kvadrat, neformalen krog, zbor 

kuharjev, zbor vodnikov, alarm, tišina, falanga, kolona, vrsta, gruča... Ve kaj je formalen in kaj neformalen 

zbor, kako v posameznem zboru stojimo in kako se za posamezen zbor opremimo. Ve, da je rutka obvezna 

na vseh skavtskih aktivnostih! Seznanjen je z vsemi pravili čete. 

Ve kako deluje steg grajskih zamorcev, koliko starostnih vej imamo in pozna njihova gesla in zavetnike. Ve 

kaj pomeni kratica ZSKSS. 

3. Varnost pri delu 

Zna pravilno uporabljati nož, žago in sekiro in pri tem poskrbeti za varnost sebe in drugih. Zna tudi pravilno 

skrbeti za orodje. 

 

4. Baden-Powel in zgodovina skavtstva 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Ve kdo je bil Baden-Powel in  
pozna najpomembnejše dogodke 
in letnice njegovega življenja. 
 
 

Ve kdo je bil Baden-Powel in  
pozna pomembnejše dogodke 
in letnice njegovega življenja. 
 
Pozna nekaj osnovnih podatkov 
O začetku skavtstva v Sloveniji in 
Škofji Loki 

Ve kdo je bil Baden-Powel in  
pozna pomembne dogodke 
in letnice njegovega življenja. 
 
Pozna nekaj podatkov o začetku 
skavtstva v Sloveniji in  
Škofji Loki. 

 

5. Vozli in vezave 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Zna v praksi zavezati naslednje  
vozle ter pozna njihovo uporabo: 
ambulantni, tovorni,napenjalni, 
prusik, osmica, ribiški 
zna uporabiti osnovno križno  
vezavo in vezavo za trinožnik 

Zna v praksi zavezati naslednje  
vozle ter pozna njihovo uporabo: 
ambulantni, tovorni,napenjalni, 
prusik, osmica, podaljševalni 
zna uporabiti osnovno križno  
vezavo in vezavo za trinožnik 

Zna v praksi zavezati naslednje  
vozle ter pozna njihovo uporabo: 
ambulantni, tovorni,napenjalni, 
prusik, osmica, podaljševalni,  
alpski metulj 
zna uporabiti osnovno križno  
vezavo in vezavo za trinožnik 

 

  



6. Ognji 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Zna poiskati primeren prostor za 
kurjenje v naravi. Zna v naravi 
poiskati vse tri sestavine ognja.  
Zna poskrbeti za varnost pri  
kurjenju. Pozna 3 osnovne vrste 
ognjev. 
Zna postaviti ogenj in zakuriti z  
Vžigalico. 
 

Zna poiskati primeren prostor za 
kurjenje v naravi. Zna v naravi 
poiskati vse tri sestavine ognja.  
Zna poskrbeti za varnost pri  
kurjenju. Pozna 3 osnovne vrste 
ognjev. 
Zna postaviti ogenj in ga zakuriti 
s kresilom 
 

Zna poiskati primeren prostor za 
kurjenje v naravi. Zna v naravi 
poiskati vse tri sestavine ognja.  
Zna poskrbeti za varnost pri  
kurjenju. Pozna 3 osnovne vrste 
ognjev. 
Zna postaviti ogenj in ga zakuriti 
s kresilom tudi v vlažnem  
vremenu 
 

 

7. Orientacija 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Ve kaj je kompas in kako se ga 
uporablja.  
Ve kaj je azimut, kako 
ga določimo in kako nam koristi. 
Zna orientirati karto in povedati 
kje na zemljevidu se nahaja. 
Pozna nekaj osnovnih  
topografskih znakov.  
Zna računati merila (koliko m v 
naravi je en cm na zemljevidu?) 
pozna nekaj orientirjev po  
katerih se orientiramo brez 
zemljevida. Zna brati zemljevid  
in z njim slediti točkam. 

Zna uporabljati kompas in hoditi 
po azimutu,  
Preko zemljevida zna povedati  
kje se nahaja točka v naravi,  
pozna topografske znake,  
zna računati merila,  
ve kako se orientirati v naravi  
brez zemljevida. 
Zna brati zemljevid in slediti  
točkam 
pozna izraze; plastnica, kota..  
 

Zna uporabljati kompas in hoditi 
po azimutu in kontraazimutu,  
preko zemljevida zna povedati  
kje natančno se nahaja točka v 
naravi,  
pozna topografske znake,  
pozna več vrst meril,  
ve kako se orientirati v naravi  
brez zemljevida 
zna brati zemljevid in  
samostojno slediti točkam 
pozna izraze; plastnica, kota,  
interval, ekvidistanca... 

 

8. Bivaki 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Zna v praksi pokazati več uporab 
šotorke. 
Zna izbrati primeren prostor za 
postavljanje bivaka. Ve pred čim 
nas bivak ščiti. 
Ve kako se bivak pravilno postavi 
Zna v celoti postaviti  
bivak iz šotork  

Zna v praksi pokazati več uporab 
šotorke. 
Zna izbrati primeren prostor za 
postavljanje bivaka. Ve pred čim 
nas bivak ščiti. 
Ve kako se bivak pravilno postavi 
Zna v celoti postaviti  
bivak iz šotork  
 

Zna v praksi pokazati več uporab 
šotorke. 
Zna izbrati primeren prostor za 
postavljanje bivaka. Ve pred čim 
nas bivak ščiti. 
Ve kako se bivak pravilno postavi 
Zna v celoti postaviti  
bivak iz šotork  

 

9. Potna znamenja in stezosledstvo 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Pozna le nekaj osnovnih potnih 
znamenj in sledov živali 

Pozna nekaj osnovnih potnih 
znamenj in sledov živali 

Pozna nekaj osnovnih potnih 
znamenj in sledov živali 

 



10. Prva pomoč 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Zna izvesti temeljne postopke 
oživljanja in ve kdaj se ga izvaja. 
Zna izvesti položaj za  
nezavestnega in ve kdaj se izvaja. 
Zna oskrbeti osnovne zvine,  
zlome in rane. 
Pozna ravnanje pri opeklinah, 
sončarici in krvavitvah. 
Zna narediti nosila iz šotork. 

Zna izvesti TPO in ve kdaj se ga  
izvaja. 
Zna izvesti položaj za  
nezavestnega in ve kdaj se izvaja. 
Zna oskrbeti osnovne zvine,  
zlome in rane. 
Pozna ravnanje pri opeklinah, 
sončarici in krvavitvah. 
Zna narediti nosila iz šotork. 

Zna izvesti TPO in ve kdaj se ga  
izvaja. 
Zna izvesti položaj za  
nezavestnega in ve kdaj se izvaja. 
Zna oskrbeti osnovne zvine,  
zlome in rane. 
Pozna ravnanje pri opeklinah, 
sončarici in krvavitvah. 
Zna narediti nosila iz šotork. 

 

11. Signalizacija 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Pozna morsejevo abecedo in zna 
brati oz. uporabljati tabelo  
morsejeve abecede s piščalko 
 
 

Pozna morsejevo abecedo in zna 
brati oz. uporabljati tabelo  
morsejeve abecede s piščalko 
 
pozna tudi nekaj drugih vrst 
sporazumevanja na daljavo 

Pozna morsejevo abecedo in zna 
brati oz. uporabljati tabelo  
morsejeve abecede s piščalko 
 
pozna tudi nekaj drugih vrst 
sporazumevanja na daljavo 

 

12. Užitne in zdravilne rastline ter drevesne vrste 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Ve da je nabiranje nepoznanih  
vrst rastlin ali gob nevarno! 
Pozna nekaj značilnih užitnih  
vrst, ki jih najdemo pri nas (šipek, 
trpotec, lipa, kopriva, gozdni  
sadeži, pravi kostanj...) pozna  
njihovo uporabo in jih prepozna 
 v naravi. 
Pozna nekaj drevesnih vrst naših 
gozdov in jih prepozna po listju  
ali plodu 

Pozna nekaj značilnih užitnih  
vrst, ki jih najdemo pri nas (šipek, 
trpotec, lipa, kopriva, gozdni  
sadeži, pravi kostanj...) pozna  
njihovo uporabo in jih prepozna 
v naravi. 
Pozna nekaj drevesnih vrst naših 
gozdov in jih prepozna po listju, 
plodu ali lubju 
 

Pozna nekaj značilnih užitnih  
vrst, ki jih najdemo pri nas (šipek, 
trpotec, lipa, kopriva, gozdni  
sadeži, pravi kostanj...) pozna  
njihovo uporabo in jih prepozna 
 v naravi. 
Pozna nekaj drevesnih vrst naših 
gozdov in jih prepozna po listju, 
plodu ali lubju  
Pozna značilnosti lesa in kateri  
je za kurjenje bolj primeren. 

 

13. Vremenoslovje 

IV 1. leto v četi Iv 2-3. leto v četi IV 4-5. leto v četi 

Prepozna nekaj značilnih znakov, 
ki napovedujejo dobro ali slabo  
vreme.  
 

Pozna več vrst oblakov in kakšno 
vreme prinašajo. 
Prepozna nekaj značilnih znakov, 
ki napovedujejo dobro ali slabo  
vreme.  
 

Pozna več vrst oblakov in kakšno 
vreme prinašajo. 
Prepozna nekaj značilnih znakov, 
ki napovedujejo dobro ali slabo  
vreme.  
 

 

Učna literatura:  

Vse obvezno znanje za izpit najdete v priročniku SKAVTEK; priročnik za 

skavtski izpit stega grajskih zamorcev, dodatno znanje pa najdete tudi v 

knjigi BODI PRIPRAVLJEN; skavtski prirčnik za življenje v naravi 

Voditelji freisinške čete 


