PLANINSKI TABOR 2020
Letošnje plane za planinski tabor je dodobra prekrižala pandemija COVID-19, vse več pa se vas je
spraševalo, če letošnji tabor sploh bo.
Tekom zadnjih mesecev smo ažurno spremljali vse ukrepe, ki so posledica velikega števila okužb
pri nas in v svetu. Čeprav je v Sloveniji epidemije uradno konec, pa to ne pomeni prostega gibanja,
saj bodo nekateri ukrepi ostali v veljavi še nekaj časa.
Na podlagi vseh prejetih informacij smo se odločili, da skupen

Tabor mladih planincev 2020 na Dovjem ODPADE!
Vsekakor se mi to v danem trenutku zdi najprimernejša odločitev, saj moramo upoštevati zdravje
vseh udeležencev in pa vsekakor tudi vodstva.
Naj naštejem še nekaj razlogov za takšno odločitev.







Tabori so sicer dovoljeni, a le v primeru, da je to zaprta skupina. To pomeni brez obiskov
muzejev, raznih ogledov, kaj šele našega vsakoletnega bazena.
Glede na sedanja navodila se za 50 potnikov potrebuje vsaj 3 avtobuse, v razmislek pa
moramo vzeti tudi kako bomo vsi skupaj spali v šotorih. V primeru, da moramo ohranjati
vsaj minimalno varnostno razdaljo bi morali imeti več šotorov ali pa omejiti število
udeležencev, kar vsekakor ni nikomur všeč.
Zaradi pandemije še letos nismo začeli urejati šotorov, vprašanje pa je, če je bi jih glede na
prejšnje izkušnje v primernem času tudi dobili in predvsem koliko, saj ne vemo, koliko jih
uporablja CZ in vojska.
Čeprav smo se prijavili na razpis za prevoze s strani vojske, je le ta sredi epidemije
sporočila, da so vsi prevozi do konca junija odpovedani, pod vprašajem pa so tudi julijski
prevozi. Glede na pomoč, ki smo jo prejšnja leta dobili s strani SV bi bila organizacija svojih
prevozov zajeten finančni zalogaj.

To so le večji razlogi, na podlagi katerih smo sprejeli takšno odločitev. Vsekakor k takšni odločitvi
botruje tudi dejstvo, da šole še niso odprte za naš starostni okvir udeležencev, zato bi letošnji
tabor izpeljali z zelo malim številom v izmenah, saj mentorice opravijo levji delež reklamiranja
tabora iz zbiranja prijav. Vedeti moramo tudi, da so nekateri starši skeptični, če bi otroke sploh
poslali na tabor, če bi le ta bil, glede na to, da pričakujemo 2. val okužb.
Odpoved Tabora mladih planincev seveda ne pomeni, da z društvom letos na tabor ne smete oz.
ne odidete! Spodbujam vse ideje, da ob zadostnem številu zainteresiranih udeležencev svoj tabor
izpeljete v smislu »vikend paketa« na kakšni koči ali v svojih šotorih.
Lep pozdrav in varen korak!
Vodja O MO SMDO
Jure Marko

