
 

 

16. ZLET ZTS – NATIONAL SCOUT JAMBOREE 2022 
PRAVILNIK RAVNANJ IN POGOJEV BIVANJA 

 

1. člen 

Uvodne določbe 

Ta pravilnik določa pravila vedenja vseh taborečih, pravice in dolžnost pripadnikov posameznih organizacijskih 
skupin in pristojnosti ter disciplinske ukrepe organizatorja. Vsi udeleženci, vodniki in člani prostovoljnega osebja 
se morajo obnašati v skladu s taborniškimi zakoni in drugimi akti. 

Pravilnik velja tudi za vse druge prisotne na akciji. 

 

2. člen 

Starostne omejitve 

Udeleženci so lahko taborniki in drugi skavti med 14. in 18. letom starosti. Organizator lahko v izjemnih primerih 
določi tudi drugačne starostne omejitve. 

Vodniki morajo biti polnoletni taborniki oziroma člani drugih skavtskih organizacij. 

Člani prostovoljnega osebja morajo biti polnoletni na dan prihoda na akcijo. 

Tehnično osebje je del prostovoljnega osebja. 

 

3. člen 

Odgovornost taborečih 

Udeleženci so odgovorni za čistočo prostora, na katerem taborijo. Upoštevati morajo navodila in varnostne 
ukrepe vodnikov, članov prostovoljnega osebja in drugih izvajalcev aktivnosti. 

Vodniki so odgovorni za člane svojega voda. Vodnik je del voda in se mora obnašati tej vlogi primerno. Za vodnike 
veljajo enake obveznosti, pravice in dolžnosti ter omejitve kot za udeležence, razen če je s temi pravili drugače 
določeno. 

Člani prostovoljnega osebja so odgovorni za izvajanje nalog, ki so jim dodeljene, in za varnost pri izvajanju 
aktivnosti. Če udeleženci ne upoštevajo njihovih navodil, lahko prekinejo aktivnosti, ki jih izvajajo. Člani 
prostovoljnega osebja se morajo udeleževati sestankov in drugih oblik posredovanja in izmenjave informacij, 
pomembnih za uspešno realizacijo programskih ciljev. 

Člani prostovoljnega osebja odgovarjajo za sredstva, ki so potrebna za izvajanje posamezne aktivnosti, in 
njihovo brezhibno delovanje. V primeru okvar ali nepravilnega delovanja morajo izvajanje aktivnosti nemudoma 
prekiniti. 

 

 

 

 



 

 

4. člen 

Zletni - jamboree prostor 

Zletni - jamboree prostor določi, omeji in ustrezno označi organizacijski odbor akcije. Prostor je razdeljen na 
več sklopov: bivalni del udeležencev – naselja, bivalni del osebja, prostor za delavnice, sanitarni vozel, trgovina 
in drugo.  

 

5. člen 

Gibanje po zletnem - jamboree prostoru 

a)  Splošne omejitve 

Gibanje po zletnem - jamboree prostoru je dovoljeno z rutico in ustrezno identifikacijsko oznako, ki jo določi 
organizator. V posameznih sklopih prostora je gibanje omejeno. Vodja prostovoljnega osebja je odgovoren za 
seznam pooblaščenih oseb, katerim vodstvo akcije dovoli gibanje izven tabornega prostora. Seznam je pri 
varnostni službi. 

b) Udeleženci  

Udeleženci se lahko po tabornem prostoru gibljejo med 07:00 in 23:00 v skladu s tabornim redom. Po 23:00 je 
gibanje udeležencev dovoljeno v svojem naselju in na območju sanitarnega vozla. Izhod z zletnega - jamboree 
prostora je prepovedan, razen v okviru organiziranih aktivnosti.  

c) Vodniki in prostovoljno osebje  

Vodniki in prostovoljno osebje se lahko po 01:00 gibljejo samo na območju svojega naselja in sanitarnega vozla. 
Izhod z zletnega - jamboree prostora je dovoljen samo v sklopu organiziranih aktivnosti.  

d) Tehnično osebje  

Za tehnično osebje ne veljajo prepovedi gibanja znotraj zletnega - jamboree prostora v času opravljanja 
dolžnosti. Za razpored dela tehničnega osebja je odgovoren vodja osebja.  

e) Vodstvo  

Za vodstvo akcije ne veljajo omejitve gibanja po zletnem - jamboree prostoru. Člani vodstva so po funkciji na 
seznamu pooblaščenih oseb.  

 

6. člen 

Droge, alkohol, kajenje 

Vnos, uživanje in posedovanje pijač, ki vsebujejo alkohol, ter drugih drog je na zletnem - jamboree 
prostoru prepovedano. Prav tako je na zletnem - jamboree prostoru prepovedano kajenje.  

 

7. člen 

Nevarni predmeti 

Vnos, posedovanje in uporaba predmetov, ki lahko predstavljajo nevarnost za sebe, druge in okolico (strelno 
orožje, hladno orožje, solzivci, naprave, ki oddajajo električni naboj in podobno), so prepovedani.  



 

 

Dovoljen je vnos, posedovanje in uporaba nožev, pri katerih dolžina rezila ne presega širine dlani. Uporaba 
teh nožev je dovoljena z upoštevanjem varnostnih pravil in ob prisotnosti polnoletne osebe.  

Dovoljen je tudi vnos in uporaba orodja ter pripomočkov za izvajanje organiziranih aktivnosti, z upoštevanjem 
varnostnih pravil in ob prisotnosti polnoletne osebe.   

Prisotnost zgoraj navedenih predmetov bo ob prihodu na zletni – jamboree prostor preverjala varnostna služba. 
V primeru najdbe bo prepovedani predmet zadržan do konca taborjenja.  

 

8. člen 

Disciplinski ukrepi  

Za izvajanje določil tega pravilnika je odgovorno vodstvo akcije 16. Zlet ZTS – NATIONAL SCOUT JAMBOREE 2022. 
Nadzor upoštevanja določil tega pravilnika izvaja varnostna služba. O kršitvah obvešča vodstvo akcije ter vodi 
evidenco kršitev in ukrepov. 

V primeru kršitev 3., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika lahko starešina zleta, na podlagi zapisnika varnostne službe, 
izreče kršitelju prepoved nadaljevanja taborjenja. V primeru, da je kršitelj mladoleten, starešina o tem obvesti 
starše oziroma skrbnike in sodeluje pri organizaciji prevoza.  

 

9. člen 

Za razlago tega pravilnika je pristojno vodstvo akcije 16. Zlet ZTS – Cerkno 2022. 

 

10. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na organizacijskem odboru akcije in preneha veljati z odhodom 
zadnjega udeleženca s tabornega prostora.  

 

Cerkno, 16. 11. 2021 

 

 


