
 

 

POSEBNOSTI TABORJENJA 

Zaradi epidemiološke situacije smo sprejeli naslednje posebnosti glede izvedbe 

taborjenja: 

• Med celotnim potekom trajanja taborjenja bomo upoštevali higienska 

priporočila za izvajanje aktivnosti mladinskih organizacij in izvedbe taborjenj 

v času sproščanja ukrepov epidemije COVID-19, izdanih s strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

• Ob prihodu na taborjenje bo obvezna opredelitev trenutnega zdravstvenega 

stanja. Pridržujemo si pravico, da ob najmanjši bolezenski simptomatiki 

taborečega pošljemo domov (pokličemo starše, da ga pridejo iskati ali 

organiziramo prevoz na stroške staršev). Če je pri udeležencu nato potrjena 

okužba COVID-19, starši o tem obvestijo odgovorne osebe organizacije. 

Organizacija o tem obvesti NIJZ, ki bo vodila epidemiološko preiskavo. Z 

epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so 

bili v stiku z obolelim udeležencem v času kužnosti doma, v šoli, v mladinski 

organizaciji itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ 

svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje 

zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, 

ki izda odločbe o karanteni. 

• Ob poslabšanju epidemiološke situacije in zaostritve razmer si pridržujemo 

pravico, da taborjenje odpovemo. V primeru, da bomo taborjenje primorani 

odpovedati v skladu s priporočili pristojnih ustanov, vas bomo pravočasno 

obvestili in vam v najkrajšem možnem času vrnili tudi vplačano kotizacijo. 

• Udeleženci in starši naj se zavedajo, da je ob obisku dejavnosti, kot je 

taborjenje, tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu 

ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele 

sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na 

zadostni razdalji in z uporabo maske. 

  



 

 

Na taborjenju imamo pravila obnašanja, ki jih postavlja vodstvo predvsem zaradi 

varne izvedbe taborjenja: 

• Na taborjenju je strogo prepovedano posedovanje in uživanje vseh 

psihoaktivnih substanc (alkohol, tobak, droge). V primeru kršitve si 

pridržujemo pravico, da udeleženca na vaše stroške pošljemo domov. 

• Prosimo, da na taborjenje ne pošiljate bolnih otrok. Na videz nedolžna 

bolezen se lahko kasneje izkaže za nalezljivo. 

• Seznanite vodstvo (pri prijavi in če menite, da je potrebno, tudi osebno) v 

primeru posebnih terapij vašega otroka/varovanca – tablete za alergije, 

redno jemanje zdravil, astma, ukrepi ob zdravstvenih težavah … 

• Oblačila, primerna za tabor – otrok naj ima s seboj lažja oblačila, primerna 

za toplejše vreme; toplejša oblačila za hladne dni ter oblačila, primerna za 

deževno vreme (pelerino/vetrovko, vrečke za umazano perilo, dovolj oblačil 

za preoblačenje). Svetujemo vam, naj imajo otroci s sabo starejša oblačila, 

saj jih na taboru hitro umažemo ali celo raztrgamo. 

• Udeleženci potrebujejo primerno obutev, saj je del programa sestavljen iz 

športnih aktivnosti, gibanja v naravi, hoje. S seboj naj imajo primerno obutev 

za aktivnosti v taboru (športne copate in natikače) ter obutev za deževno 

vreme (gumijaste škornje). 

• Poleti je sonce lahko zelo nevarno in senca ni vedno v bližini – udeleženci 

naj imajo s seboj kapo/ruto in sončno kremo. 

• Elektronske igrače, prenosne baterije (“power bank”) ipd. ne sodijo na 

taborjenje. Udeleženci bodo vsak dan taborjenja ob določenem času 

dosegljivi na telefonske številke vodstva taborjenja. 

• Če nimate primerne opreme za taborjenje (podloga za spanje, spalna vreča 

ipd.), imamo na razpolago nekaj opreme, ki jo lahko posodimo – če jo 

potrebujete, nas kontaktirajte. 

• Za poškodovano, izgubljeno ali pozabljeno opremo ne odgovarjamo. 


