ZVEZA TABORNIŠKIH DRUŠTEV
ŠALEŠKA ZVEZA TABORNIKOV
REGIONALNA SKAVTSKA ZVEZA VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Davčna št.: 68081405
TRR: 03176-1000008079

CILJNO POVABILO ZA IZVEDBO TABORJENJ RODOV,
ČLANOV ŠALEŠKE ZVEZE TABORNIKOV, V KAJUHOVEM
TABORU V RIBNEM PRI BLEDU

Na podlagi statuta Šaleške zveze tabornikov – regionalne skavtske zveze (v nadaljevanju ŠZT), ŠZT
objavlja:
CILJNO POVABILO ZA IZVEDBO TABORNIŠKIH TABORJENJ V KAJUHOVEM TABORU V RIBNEM PRI
BLEDU (v nadaljevanju povabilo)
Naziv in sedež izvajalca povabila:
ŠALEŠKA ZVEZA TABORNIKOV
Šaleška cesta 3
3320 Velenje

1. PREDMET CILJNEGA POVABILA
1.1.

OPREDELITEV PROSTORA

ŠZT ima v najemu Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu (v nadaljevanju Kajuhov tabor), ki se nahaja v
katastrski občini Selo pri Bledu št. 2193 in zajema parcele št: 482/2, 479, 477, 478/1, 476. Ves
omenjen prostor je predmet povabila za izvedbo taborniških taborjenj v letu 2016.
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Kajuhov tabor vsebuje sledečo infrastrukturo:
- kuhinja;
- saloon;
- jedilnica;
- sanitarni obroč;
45 šotorov z leseno konstrukcijo s 3 ležišči = 145 ležišč
- 10 savic z dvema ležiščema = 20 ležišč
- 3 štabni šotori s po 8 ležišči = 24 ležišč
- gozdna površina (prostor za vodove kotičke in druge taborniške aktivnosti);
- rekreacijsko območje (Amerika) s postavljenim igriščem za nogomet, odbojko, košarkarskim
košem, poljem za med dvema ognjema, streliščem, …;
- parkirišče za osebna vozila;
- drugi pomožni premični in nepremični objekti (stražarnica, tipi šotor, šotor za ustvarjalne
delavnice, sedišča ob tabornem ognju …).
- Župančičeva jasa

1.2.

ELEKTRIČNA IN SPLOŠNA KOMUNALNA OPREMLJENOST PROSTORA

ELEKTRIKA
Nekateri objekti v Kajuhovem taboru Ribno so opremljeni z lastno električno energijo pridobljeno iz
bencinskega agregata, ki se nahaja na robu tabora in sončnih celic. Z električno razsvetljavo so
opremljeni: kuhinja, pomivalnica in skupni sanitarni obroč.
VODA IN OSKRBA Z VODO
Voda je v Kajuhov tabor speljana iz lastnega zajetja, ki se nahaja na severnem pobočju Taleža. Voda je
speljana v kuhinjo, sanitarni obroč, saloon in pitnik v taboru.
Ogrevanje vode v kuhinji je zagotovljeno s kurjenjem grelnega telesa (štedilnik). Ogrevanje v
sanitarnem obroču je zagotovljeno preko sončne energije, s katero se delno segreje sanitarna voda
namenjena tuširanju.
ODPADKI IN ODPADNE VODE
V taboru je nameščen ekološki otok, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov (steklo, papir,
plastika, mešani odpadki). Biološki odpadki se zbirajo na območju kuhinje.
Odplake in odpadne vode iz tabora se odvajajo v greznico in v močvirje, ki deluje na principu biološke
čistilne naprave.

2. NAMEN POVABILA
Povabilo je ciljno in je namenjeno taborniškim rodovom, ki so člani ŠZT, za izvedbo poletnega tabora
svojih članov.
S povabilom rodovi, ki so člani ŠZT pridobijo potrebne informacije o tabornem prostoru in o pogojih, ki
so potrebni, da se v Kajuhovem taboru v Ribnem izvede taborjenje rodu.
Na povabilo rodovi odgovorijo z vlogo, ki jo oddajo pisno na naslov: Šaleška zveza tabornikov, Šaleška
cesta 3, 3320 Velenje tri tedne pred izvedbo taborjenj,. Vloga je v predpisani obliki in je sestavni del
tega povabila.
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3. FUNKCIJE V RIBNEM
Funkcija
Taborovodja
izmene

Glavni kuhar

Zdravnik

Ekonom

Mentor

Opis dela in odgovornosti
Organizacijsko in operativno vodi taborno
izmeno, odgovoren je za pravilno, tekoče in
varno izvajanje tabornega programa. Sklicuje
in vodi zbore taborečih, koordinira delo
vodstva taborne izmene. Je odgovoren za
predajo in prevzem tabora. Zastopa taborno
izmeno in organizatorja pred javnostjo in
organi oblasti. Odgovoren je za zakonito
poslovanje taborne izmene. Taborovodju
pomaga reševati težje vzgojne probleme.
Sprejema obiske v taboru.
Je odgovoren za pripravo in razdelitev
obrokov. Sodeluje z ekonomom pri nabavi živil.
Skrbi za ustrezno raven čistoče v kuhinji in
skladišču hrane.
Rokuje s priročno taborno lekarno in sredstvi
za nudenje prve medicinske pomoči ter
pomaga poškodovanim ali obolelim. Vodi
evidenco o nesrečah.

Kvota
1 na izmeno.

Je odgovoren za pravočasen in kvaliteten
nakup živil ter ostalega materiala. Skrbi za
oddano in prejeto pošto.
Je odgovoren za pedagoško nudenje in splošno
pomoči vodnikom. Ukvarja se s
problematičnimi otroki.

1 na izmeno.

Vodja GG
programa
Vodja MČ
programa
Saloondžija

Odgovoren je za izvajanje aktivnosti starostne
skupine MČ
Odgovoren je za izvajanje aktivnosti starostne
skupine MČ
Odgovoren je za nabavo, vodenje evidence, ter
delitev hrane in pijače, za namene Saloona.

Gospodar

Je odgovoren za izdajo in prevzem opreme,
potrebščin, orodja ipd. Odgovoren je tudi za
stanje infrastrukture v taboru in sodeluje pri
prevzemu tabora.

1 na izmeno.

1 na izmeno.

1 do 150
taborečih otrok,
nad 150 dva
mentorja na
izmeno.
1 na izmeno.
1 na izmeno.
1 do 160
taborečih nad 160
dva Saloondžija
1 na izmeno.
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Vodja vodniškega
tečaja
Pomočnik v
kuhinji

Odgovarja za program in tečajnike vodniške
šole.
Sodeluje s kuharjem pri pripravi in delitvi
hrane. Pomaga pri čiščenju posode.

Zakladnik

Vodi finančno poslovanje, tabornine, povračila
stroškov, ipd. Izdaja račune, je odgovoren za
finance taborne izmene.

1 vodja na 12
tečajnikov.
2 pomočnika do
150; 3 pomočniki
od 150 do 200
taborečih; 4 od
200 do 250
taborečih
1 na izmeno.

4. DELOVANJE TABORA V ČASU IZVAJANJA TABORJENJ
Nepredvidljivi dogodki
Ob le-teh (npr. vremenski pojavi, okvare infrastrukture …) se skladno z načeli in taborniškimi zakoni
pričakuje od vseh taborečih (predvsem vodstva, vodnikov in prve lige), da po svojih najboljših močeh
pripomorejo k reševanju in odpravi težav v Kajuhovem taboru Ribno.
Čistoča
Za čiščenje posode se dnevno imenujejo dežurni vodi, ki skladno s taborniško tradicijo v kuhinji očistijo
posodo. Dežurne vode imenujeta vodji MČ in GG programa.
Za čistočo tabora in sanitarnega obroča, je odgovoren sanitarni delavec. Odvoz smeti je skrb prve lige.
ŠZT poskrbi za čistilni material v prej omenjenih primerih.
Oprema za izvajanje taborniškega programa
ŠZT priskrbi vso orodje, potrebno za tehnično izvedbo programa (lopate, sekire, žage ...). V kolikor rod
potrebuje dodatno opremo si le to priskrbi sam ali v vlogi zaprosi ŠZT za pomoč pri pridobivanju
dodatne opreme.

5. PREDAJA TABORA NASLEDNJI IZMENI
Ob predaji tabora prihajajoči izmeni je potrebno tabor primerno pripraviti. Predaja tabora se prične ob
10. uri na dan izmene in traja do 11. ure oziroma do predaje. V času predaje ima vstop v tabor samo
vodstvo izmene in prva liga, ostali počakajo na Ameriki do predaje tabora.
Taborovodji je potrebno sporočiti glede nabave hrane za prvi dan izmene vsaj 2 delovna dneva pred
začetkom izmene.
Najpomembnejša pri predaji tabora je čistoča tabora ter vsa premična in nepremična oprema v taboru.
Za predajo tabora je odgovoren vodja tabora. Vodi ga v sodelovanju z gospodarjem. Predaja je
sestavljena iz 8 glavnih sklopov:
- Kuhinja, za katero poskrbi dežurni vod ter osebje v kuhinji. Kuhinja mora biti pripravljena v
skladu s HACCP sistemom za nadaljno uporabo v naslednji izmeni.
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-

Saloon, za katerga poskrbi Saloonđija, mora biti očiščen, v shrambi pa sortirane ter popisane
količine izdelkov.
Taborni prostor je skrb vseh taborečih in mora biti očiščen, urejen in pripravljen na novo
izmeno.
Sanitarni obroč je skrb sanitarnega delavca v sodelovanju z zadolženim vodom. Sanitarije
morajo biti očiščene in razkužene.
Vodovi kotički morajo biti pospravljeni, če ni dogovorjeno drugače. Pospravijo ga vodi, ki so
jih postavljali.
Amerika mora biti očiščena, brez dodatnih objektov, če ni dogovorjeno drugače.
Smeti morajo biti sortirane in pripravljene za odvoz. Ne sme biti več kot 10 velikih vreč!
Drva v drvarnici morajo biti pripravljena za prvi večer.

6. PREDHODNICA IN ZAHODNICA V RIBNEM
Za postavitev tabora v času predhodnice in za podiranje tabora v zahodnici je potrebno zagotoviti
določeno število ljudi (20 oseb starih nad 15 let) iz strani rodov članov, ki postavijo tabor v predhodnici
in ga pospravijo v zahodnici.
Ključ števila po posameznih rodovih je sledeč glede na številčno stanje posameznih rodov.
RJZ Velenje 8 oseb , RPG Šoštanj 3, RHP Šmartno ob Paki 3, RTV Topolšica 2, RLG Pesje 2, RMS Mislinja
2, skupaj je 20 oseb.

7. ODDAJA VLOGE
Na povabilo se rodovi prijavijo z vlogo, ki jo oddajo pisno na naslov: Šaleška zveza tabornikov,
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, vsaj tri tedne pred začetkom taborjenja.

10. OBVESTILO O PREJEMU VLOGE
ŠZT bo vsem vlagateljem v roku 1 tedna od roka za oddajo vloge potrdila prejem.
Odgovori bodo poslani po e-pošti na kontaktni naslov naveden v vlogi in po navadni pošti na naslov
rodu, ki je podal vlogo.

Marko Ranzinger

Anton De Costa

Barbara Kelher

Anže Sevčnikar

starešina ŠZT

namestnik starešine ŠZT

načelnik ŠZT

namestnik načelnika ŠZT
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VLOGA NACILJNO POVABILO ZA IZVEDBO TABORJENJ RODOV, ČLANOV
ŠALEŠKE ZVEZE TABORNIKOV, V KAJUHOVEM TABORU V RIBNEM PRI BLEDU
V TEKOČEM LETU
ROD: ___________________________________________________________
SEDEŽ RODU: ____________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: _______________________________________________
ZAKONITI ZASTOPNIK: _____________________________________________
KONTAKT: email: ______________________________ telefon: ______________________________

S to vlogo izjavljamo, da želimo v letu 2016 izvesti taborniško taborjenje v Kajuhovem taboru v
Ribnem pri Bledu.
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili »Ciljnega povabila za izvedbo taborniških taborjenj v
Kajuhovem taboru v Ribnem pri Bledu v letu 2016« in se s podpisom te vloge zavežemo, da jih
sprejmemo ter jih bomo upoštevali in izvajali.
Opombe:

Zakoniti zastopnik ŠZT:

Zakoniti zastopnik rodu:

_________________________

_________________________

ŽIG

Podpis:_____________________

ŽIG

Podpis:_____________________

