
JN STANDARDI 2007 
 
Pri posameznih standardih je možno točke pridobiti ali izgubiti. Pri standardih, ki 
vsebujejo več opisov, vsak opis prinese določeno število točk.  
Primer: 
 

7a Prostor, kjer se shranjuje živila, je čist, živila so smiselno in praktično 
razporejena. 

3*5  

 
Skupno število točk je tu 15. Če je prostor, kjer se shranjuje živila, čist, dobijo 5 točk; če 
je zraven še čista, dobijo še 5 točk … itd. 
POTOVALNA TABORNA ŠOLA 

 LOKACIJA + - 

1 Potovalna trasa je na primerni lokaciji. Podtalnica in druga (pitna) voda 
zaradi dejavnosti na taboru ni ogrožena. 

2*5  

2 Potovalna trasa je večinoma dostopna za vozila – omogočen je dovoz ali 
dostop v bližino po cesti ali poti. 

5  

3 Domačini se pritožujejo nad hrupom.  - 5 

 TRASA   

4a Trasa je sicer čista in urejena, vendar se pojavljajo manjši papirčki ali druge 
smeti. 

 - 5 

4b V okolici tabornega prostora in poti ni smeti. 5  

4c Taboreči so med potjo pobrali smeti. 10  

4d Taboreči so med potjo pobrali večje smeti. 30  

5a Kadar taboreči kurijo, so kosi travne ruše (v nadaljevanju zaplatice) 
izkopane (za kurišča, jarke …) tako, da omogočajo ponovno zasaditev brez 
neravnin in večjih posledic za travnik. 

10  

5b Če skupina tabori na enem mestu 2 dni ali več, poskrbi da so zaplatice 
primerno ohranjene (zložene in primerno vlažne ter nimajo posledic sončne 
pripeke). 

5  

5c Zaplatice so sicer umaknjene, vendar niso bile primerno odstranjene – 
razsuti kosi, premajhne zaplate, nepravilni rezi. 

 - 5 

5d Zaplatice so sicer zložene, vendar niso vzdrževane (so presuhe ali 
poteptane (nova beseda: so poteptanke)) – to velja takrat, kadar skupina 
tabori na enem mestu 2 ali več dni. 

 - 5*2 

5e Zaplatice NISO bile umaknjene, kurjenje neposredno na ruši.  - 20 

6a Glavno kurišče je oddaljeno od gozda 50 m in od šotorov (ter drugih gorljivih 
snovi) vsaj 10 m. 

5  

6b Glavno kurišče je oddaljeno od roba krošnje najbližjega drevesa manj kot 
10 m. 

 - 5 

6c Taboreči NE upoštevajo visoke požarne nevarnosti in kurijo na odprtem 
ognju.  

 - 15  
 

6d Kurišče NI ustrezno zaščiteno s kamni (ali drugim negorljivimi materiali 
tako), da se ogenj ne more razširiti. 

 - 10 

6e Taboreči kurijo v močnejšem vetru.  - 5 

6f Taboreči kurijo plastiko in za sežig neprimerne materiale.   - 15 

6g Drva so preblizu (v dosegu) ognja.  - 5 



6h V okolici kurišča ležijo vnetljivi materiali (suha trava, praprot, listje ipd.).    - 5 

6i Kadar taboreči kurijo, imajo na dosegu roke pripravljene pripomočke za 
gašenje (ni nujno, da ravno gasilni aparat). 

5  

7a Prostor, kjer se shranjuje živila, je čist, živila so smiselno in praktično 
razporejena. 

2*5  

7b Živila NISO shranjena na takem mestu, ki preprečuje mravljam, glodalcem 
ter ostalim živalim dostop do hrane (avtomobil, hiša, šotor, nahrbtnik…).  

 - 10 

7c Posoda NI pomita.  - 5 

8a Jarki so skopani le v primeru, da je travnik na bolj poplavnem območju oz. 
da tabor poteka v času padavin. 

5  

8b Jarki so neučinkoviti (premajhni oz. preplitki, na nepravilnih mestih  pri 
šotorih morajo biti vkopani na mestu, kamor odteka voda s strehe šotora).  

 - 10 

8c Taboreči nimajo skopanih jarkov, čeprav se nahajajo na poplavnem 
območju oz. ko tabor poteka v času padavin. 

 - 5 

9a VODA   

9b Pri pomivanju posode NE odlivajo umazanije in čistil v čistilni filter (ali vsaj v 
jamo za organske odpadke).  

 - 25 

9c Filtri so pojavni in učinkoviti. 20  

9d Pri pomivanju uporabljajo okolju prijazna čistilna sredstva  biološko hitro 
razgradljiva čistila s pH med 5.5 in 8, ki je NAPISAN na embalaži. 

15  

9e Pri pomivanju posode in ostalem čiščenju uporabljajo zmerno in varčno 
količino čistilnih sredstev.  

10  

9f Pri pomivanju NE uporabljajo čistilnih sredstev, temveč le naravne 
odmaščevalce (mivka, pesek, otrobi …). 

40  

9g Umivanje ali pomivanje s kemikalijami (čistili) poteka neposredno v 
vodotokih (studenci, reke, potoki ...). 

 - 20 

10 Oprema in pripomočki so preblizu vodotoka tako, da jih voda lahko odnese.  - 20 

 ODPADKI   

11a Ločeno zbiranje odpadkov NI zagotovljeno (vsaj 5 kategorij: embalaža, 
steklo, papir, biološki oz. organski odpadki, nevarni odpadki). Kategorije se 
prilagodijo lokalnim komunalnim zahtevam. 

 - 25 

11b Smeti so med seboj pomešane in ne ustrezajo oznakam (ločeno zbiranje 
odpadkov NI izvedeno). 

 - 20 

11c Odpadkom se zmanjša prostornina, preden se jih vrže v koš oz. vrečo za 
smeti (plastenke stisnemo …). 

15  

11d Koši/vreče za ločeno zbiranje odpadkov se nahajajo vsaj na eni priročni 
lokaciji. Koši so nedvoumno označeni, za kakšne odpadke so namenjeni.  

2*5  

11e Taboreči med potjo zbirajo smeti (lahko tudi v eno vrečko) in jih na 
postojankah ločujejo 

5  

11f Organska jama mora biti dovolj velika in globoka. Pri zakrivanju mora biti 
zgornja plast zemlje debela 10 cm.  

15  

11g V okolici so razmetani organski odpadki taborečih (se ne nahajajo v za to 
namenjeni posodi ali vreči) 

 - 10 

12 Vsaj polovica vzorčenih baterij od svetilk je takšnih, ki se lahko ponovno 
polnijo (rechargable). 

10  

13 Taboreči kupujejo izdelke brez odvečne embalaže, v embalaži z možnostjo 
recikliranja oz. z možnostjo večkratne uporabe (škatle, povratne plastenke, 
steklenice …). Večje količine nekega izdelka se kupuje zapakirane v velike 

20  



embalaže (ena velika konzerva namesto več manjših ipd.).  

 SANITARIJE   

14 Taboreči opravljajo nujno potrebo vsaj 50 m stran od poti in vsaj 100 m 
stran od tabora  

10  

15 Taboreči svoje izločke prekrijejo, da se jih ne da zaznati (mah, zemlja, 
pesek, listje, kamenje…). 

 - 10 

16 Izločki in wc papir so vidni in niso prekriti  - 15 

17 Taboreči opravljajo nujno potrebo v bližini stanovanjskih objektov (hiše, 
počivališča, kolibe, vikendi…) 

 - 15 

18 Taboreči opravljajo nujno potrebo na odprtem prostoru (travnik, pesek, 
obala…) 

 - 5 

19 Taboreči opravljajo nujno potrebo v tekočo vodo  - 10 

 VEDENJE   

20 Aktivnosti na potovalnem taboru (delavnice, igre, duhovnost, pot …) 
vključujejo eko vidik (prijazen odnos do okolja, rastlin, živali, povezanost z 
naravo …). 

15  

21 Taboreči hodijo po nepokošeni travi namesto po urejenih poteh za hojo 
(stezice, ceste, kolovozi…). 

 - 10 

22a Do prisotnih živali imajo prijazen odnos (neuničevanje gnezdišč, osjih 
gnezd, taborjenje stran od živalskih gnezd ...).  

5  

22b Rastline (cvetje, gozdna podrast, gobe …) se trga, puli ali kako drugače 
nepotrebno uničuje.  

 - 5 

22c Do grmovja in dreves se taboreči NE obnašajo v skladu z razpoložljivimi viri 
in načelu neškodovanja (količina sečnje, posekane drevesne vrste, 
obvejevanje brez potrebe, luščenje lubja z dreves, metanje sekir ali nožev v 
debla …). 

 - 15 

23 Taboreči so na začetek potovalnega tabora prišli z JAVNIMI prevoznimi 
sredstvi (avtobus, vlak). 

15  

24 Taboreči potujejo na naravi prijazne načine (kolo, peš, kanuji…). 15  

25 Na taboru je kot spremstvo in prevoz tehničnih stvari prisotnih več kot 2 
avtomobila. 

  
x*-15 

26 Na taboru ne uporabljajo škodljivih razpršilcev, barv (dovoljena minimalna 
količina) ali drugih kemičnih substanc (ličila ipd.), ki jih skavti ne 
potrebujemo. 

10  

27 Stvari, ki niso bile zajete v zgornje točke.   

    

 
 
Pri ocenjevanju lahko dosežete 330 pozitivnih in več kot -340 negativnih eko-točk. Glede na 
doseženo število točk se uvrstite v lestvico priznanj – Zeleni Jurček, zahteven Zeleni Jurij in 
prestižni Zeleni Jure! Napisani standardi in porazdelitev točk za posamezno priznanje veljata za 
leto 2007, saj se lahko vsako leto spreminjajo, dopolnjujejo in izboljšujejo. 

 
ZELENI   + - 

JURE     230 -30 

JURIJ     180 -50 

JURČEK     100 -180 
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