
NAVODILA IN NAPOTKI VSEM UDELEŽENCEM POHODA OB RAPALSKI MEJI, ŽIRI, 20.9.2020 

Turistično društvo Žiri vsako leto organizira Pohod ob rapalski meji, tako bo tudi letos.  

Organizator  pohoda, Turistično društvo Žiri, je pridobil soglasje za organizacijo pohoda na 

Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), na Občini Žiri ter na pristojni Policijski postaji Škofja 

Loka. 

Vse udeležence pohoda naprošamo, da si podrobneje preberejo priložena navodila ter jih upoštevajo 

med udeležbo na samem dogodku. 

Zaradi prisotnega virusa COVID-19, se moramo vsi, tako organizatorji kot tudi udeleženci ravnati po 

navodilih NIJZ, ter preprečiti nadaljnje širjenje virusa. 

Udeleženci ob vpisu izpolnijo prijavnico, kjer je potrebno navesti vse potrebne osebne podatke (ime, 

priimek, naslov, kontakt) in jo podpisati. S čimer potrjujejo da so zdravi ter da nimajo nobenih od 

naštetih simptomov, ki bi kazali na okužbo. Vse osebne podatke udeležencev je organizator dolžan 

hraniti najmanj en mesec. Po preteku tega obdobja je organizator dolžan varno uničiti vse 

dokumente na katerih so navedeni osebni podatki. 

Na samem dogodku je obvezno vzdrževati predpisano varnostno razdaljo (1,5m) med osebami. V 

primeru vstopanja v zaprte prostore (npr. sanitarije) je predpisana obvezna uporaba maske, šala ali 

rute. Med celotnim dogodkom je potrebno vzdrževanje higiene rok ter njihovo razkuževanje.  

Na zbirnem mestu bo zagotovljeno večje število prijavnih mest, na vsakem od teh mest bodo na voljo 

razkužila. Osebe, ki bodo sprejemale prijavnice in vplačila, bodo nosile zaščitne maske. Zagotovljen 

bo tudi večji prostor za zbiranje udeležencev. V skladu z navodili NIJZ bo organizator s plakati ter po 

mikrofonu udeležence pozival k doslednemu upoštevanju navodil.  

Na samem pohodu bodo udeleženci razdeljeni po skupinah, katere bodo že ob prijavi označevale 

barve prijavnic. Skupine ne bodo večje od 40 oseb. V sami skupini se morajo udeleženci porazdeliti v 

manjše skupine (do 10 oseb) ter vzdrževati potrebno razdaljo med udeleženci drugih skupin. Vsaka 

skupina bo imela svojega vodnika. 

Ves kulturni program bo potekal med samim pohodom. Ves kulturni program se bo dogajal na 

prostem. Skupine naj se zadržujejo na prostoru, ki ga določi njihov vodnik. 

Pri Koči PD Žiri na Mrzl'k bo za udeležence pripravljen topli obrok. Organizator dogodka bo poskrbel, 

da bodo vsi delavci s strani organizatorja nosili zaščitne maske (ob stiku s hrano in pijačo) in zaščitne 

rokavice (ob stiku s hrano), mize in sedišča bodo postavljena na predpisani razdalji. Premikanje miz in 

sedišč ni dovoljeno. 

Kljub večjemu obsegu navodil in priporočil proti širjenju virusa, želimo, da se našega pohoda 

udeležite in se domov vrnete zdravi in zadovoljni! 

 

Majda Treven, predsednica TD Žiri 


