
Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto 
Rozmanova ulica 10 
8000 Novo mesto 
Davčna št.: 59812982 
www.dpm-mojca.si 
dpm.mojca1@siol.net 
 
 

                PISMO STARŠEM POČITNIKARJEV 2020 
(7. termin, 8. avgust do 15. avgust) 

 Spoštovani starši otrok počitnikarjev! 

Veseli nas, da ste se odločili svojemu otroku omogočiti brezskrben počitniški teden v našem 

taboru. Posredujemo nekaj informacij v povezavi z bivanjem v taboru. 

NAMESTITEV 
Otroci bodo nameščeni v hišicah, ki imajo od 3-6 ležišč, 3 hišice jih imajo več, najmlajši pa bodo v tabornem hotelu, 

ki obsega ločene dele za posamezne skupine otrok. Otroci se takoj po odhodu staršev v amfiteatru po svojih željah 

posedejo tako, kot bi želeli biti skupaj v hišicah in v skupinah. 

    

MOBILNIKI 

Priporočamo, da mlajši otroci pri sebi nimajo mobilnih telefonov. Na vašo željo in dovoljenje pa ima vaš otrok lahko 

mobilni telefon pri sebi, vendar ga ne bo uporabljal med aktivnostmi in na bazenih. Starši boste otroka dnevno 

spremljali na fotografijah, objavljenih na naši spletni strani. V primeru kakršnih koli težav nas lahko pokličete na tel. 

št. 041 643 969 in skupaj bomo rešili morebitno težavo. Za mobilne telefone ne odgovarjamo. 

 

OPREMA, KI JO PRIPOROČAMO V TABORU: 

- barvice, svinčnike, radirko, šilček in ostala pisala za delavnice  

- otroci imajo lahko s seboj pustno oblačilo za petkov ples v maskah 

- tisti, ki bodo nastopili na tabornem talentu, pa rekvizite, ki jih potrebujejo 

 

PRIPOROČAMO ŠE: 

- potrebščine za osebno higieno, brisači za obraz in tuširanje 

- krema za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem, kopalke, večja brisača za bazen 

- trenirka, majice, kratke hlače, spodnje perilo, pižama, dežni plašč ali dežnik 

-         daljše hlače in majice z dolgimi rokavi ter jakno za hladnejše večere 

- športni copati, natikači, sobni copati 

- PVC vrečka za umazano perilo 

- plastenka za vodo – otrokom priporočamo, da pijejo vodo iz avtomata, priključenega na vodovod v taboru. 

- kartica zdravstvenega zavarovanja, ki naj jo ima otrok v kovčku oz. potovalki 

- vsi tisti otroci, ki jemljejo zdravila, naj jih nikar ne pozabijo doma. O tem obvestite osebje tabora:           

recepcija ob prihodu. Zdravila naj ima otrok v svoji prtljagi 

- manjši znesek denarja za nakup pijač, sladkarij in sladoleda v taborni trgovini (zmerne cene artiklov) 

Spisek garderobe prilepite v kovček ali potovalno torbo. Prosimo vas, da osebno garderobo pripravljate skupaj z 

otrokom, da jo bo prepoznal. Prilagodite jo otrokovim potrebam in navadam. Otroku ne prilagajte vrednih 

predmetov, ker zanje ne moremo prevzemati odgovornosti.  

 
 



 

PRIHOD V TABOR 
Priporočamo, da zaradi zagotavljanja varnosti pred okužbo s Covid-19 otroka-e pripelje eden od staršev 

(spremljevalcev) v soboto, 8. avgusta med 16.00 in 16.45 uro v Tabor Mojca v Dolenjske Toplice. Naš 

naslov je Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice. Ob prihodu se boste prijavili pri informacijah, oddali 

vprašalnik in se poslovili. Tabor se nahaja v neposredni bližini Osnovne šole Dolenjske Toplice – če se pripeljete iz 

smeri Dolenjskih Toplic, tik pred šolo zavijete levo – pot nakazuje smerokaz. Vozilo pustite na našem parkirišču pri 

šoli in nadaljujte peš – 50 m po asfaltirani poti do tabora.  

 

Zaradi ukrepov vlade zaradi zajezitve širjenja bolezni Covid-19 glede dovoljenega števila zbiranja ljudi, 

skupne zaključne prireditve v soboto, 15.8.2020, ob 11.00 uri, ne bo. 

Prireditev bo potekala samo z otroki, dobili bodo majice, diplome in časopis Mojcakrac, v katerem je 

opisano dogajanje tega tedna. Prireditev bomo v celoti posneli in dali povezavo na posnetek z geslom na 

spletno stran. Geslo vam bomo poslali na vaš e-mail naslov. Otroke boste lahko prevzeli med 11.00  in 

12.00 uro, na vhodu v Tabor Mojca, kjer vas bomo pričakali. 

Vse te ukrepe smo sprejeli z razlogom, da bi zaščitili naše in vaše otroke.  

Dragi starši, otroka boste pripeljali v tabor, kjer se bodo otroci zabavali, se veliko naučili o igrah nekoč 

in danes,  med sabo navezali prijateljstva, ki trajajo celo življenje. V taboru pomagamo drug drugemu, 

razvijamo različne spretnosti in sposobnosti. Upoštevali bomo vsa priporočila glede ravnanja in 

preprečevanja okužbe s Covid-19.  

Za vsakega otroka je potrebno izpolniti Vprašalnik o zdravstvenem stanju otroka in izjavo starša 

(v prilogi e-maila), ki ga izpolnite ob dnevu prihoda otroka v tabor in ga prinesete s seboj oz. ga dobite 

ob prihodu. 

Zaradi razmer s Covid-19 vas naprošamo, da otroka, ki je bil do 14 dni pred vključitvijo v 

termin v tujini, premestite na drug termin, ki bo ustrezal temu pogoju. 

Skupaj z vzgojitelji se bomo potrudili za dobro počutje vašega otroka, saj želimo, da bi s počitnic prinesel 

veliko lepih doživetij in spominov ter željo, da bi se drugo leto znova vrnil v to čudovito okolje v vznožju 

Kočevskega Roga. Naš skupni cilj je VESEL IN NASMEJAN OTROK.  

Do snidenja vam želimo vse lepo in vam pošiljamo sončne pozdrave z Dolenjske. 

 

     Predsednica DPM MOJCA in upravnica Tabora Mojca 

    Marjeta Ferkolj Smolič 

Obiščite našo spletno stran: www.dpm-mojca.si                                        


