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OCENA DELA MZT V OBDOBJU 2013-2015 

V 9. mandatu smo nadaljevali s projekti, ki smo jih začeli v prejšnjem mandatu. Ekipa se ni 

dosti spremenila, zato kakšno posebno uvajalno obdobje ni bilo potrebno in hitro smo vsi 

aktivno začeli z delom. 

Nadaljevali smo z uspešnimi projekti, kot so družbeno odgovorni dnevi MZT, ohranili smo dobro 

prakso organizacije vikenda MZT, kjer članom rodov (predvsem pa načelnikom in starešinam) 

nudimo prostor za druženje in izobraževanje, še naprej pa smo pripravljali tudi izobraževalne 

aktivnosti, s katerimi smo se trudili ugoditi potrebam rodov. 

Nadaljevali smo tudi s projektom pisanja vizije in strategije MZT, entuziazem in delovna vnema 

pri tem projektu pa sta z novim mandatom nekoliko upadla in projekt ni šel naprej tako hitro, 

kot smo si želeli. Veliko članov IO MZT je bilo aktivnih tudi pri organizaciji Svetovne skavtske 

konference, kar je tudi nekoliko vplivalo na hitrost tega projekta. Vseeno nam je uspelo 

dokument pripeljati do te točke, da bo kmalu pripravljen na posredovanje za vrednotenje v 

rodove. 

Veliko pozornosti je bilo posvečene programskim aktivnostim in njihovi prilagoditvi, saj so 

nekatere akcije že potrebne osvežitve. Tako so večjih sprememb (že implementiranih ali šele 

načrtovanih) deležni Žaboboj, GG race in Vesela srečanja MČ.  

Med pisanjem vizije in tudi na terenu se je pokazala potreba po več aktivnostih za PP-je, ki jim 

poleg novih izkušenj nudijo predvsem prostor za druženje. Ideja letnih krožkov žal ni zaživela, 

zato pa so se v zadnjih mesecih okrepilo skupno sodelovanje PP načelnikov iz velike večine 

rodov, ki skrbijo tudi za izvedbo PP akcij – poleg že tradicionalnega bowlinga sta bili že izvedeni 

še dve akciji za PP-je in starejše (žur MZT ni vključen). 

Aktivno smo se vključevali tudi v projekte ZTS, predvsem Programa za mlade, aktivno 

sodelujemo na področju KVIDO, člani IO MZT in ljubljanskih rodov pa so se aktivno vključili 

tudi v organizacijo Svetovne skavtske konference. Ne smemo pozabiti na Taborniški feštival, 

ki ostaja naša največja in najbolj obiskana akcija, katere se udeležijo tudi rodovi iz vse Slovenije 

in številni zunanji obiskovalci. 

Na področju izobraževanja smo poskušali vodniška tečaja narediti še bolj praktična in 

uporabna, k temu pa so pripomogli tudi novi člani mentorskih ekip. Kljub, glede na število 

udeležencev, uspešnem GG tečaju v letu 2012, se je nadaljeval trend nizke udeležbe. Kakovost 

tečajev pa prepoznavajo tudi rodovi iz drugih območij. Tudi udeležba na delavnicah opazno 

niha od teme do teme, prav tako pa so tudi te dobro obiskane s strani ne ljubljanskih rodov. 

Skozi celoten mandat smo se trudili ponuditi pomoč rodovom, ki so to potrebovali, še vedno 

pa ostaja nerešeno vprašanje Savskega rodu. Kljub temu lahko v luči vsega naštetega ocenimo 

delovanje MZT v preteklem mandatu kot uspešno. Bolj natančna poročila o delovanju na 

posameznih področjih pa sledijo v nadaljevanju. 
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DELO IO MZT 

1. PROGRAM 

V tem mandatu smo v MZT organizirali 8 rednih programskih akcij, posvet načelnikov MZT, 

Taborniški feštival, MZT vikend v Gozdni šoli, nadaljevali s sklopom akcij Družbeno-odgovorni 

dnevi MZT (DOD) in začeli bolj aktivno izvajati skupen PP program.   

Organizacija programskih akcijah, ki jih organizirajo rodovi MZT, je potekala v sodelovanju s 

programskimi skupinami, ki delujejo po principu dve leti dela, eno leto počitka. Rodovi so 

razdeljeni v tri skupine, ki z zamikom krožijo. Rodovi, ki organizirajo akcijo, morajo zagotoviti 

ožjo vodstveno ekipo, delavničarje, kontrolorja ali sodnike pa prispevajo tudi ostali rodovi. Dve 

redni programski akciji nista vezani na programske skupine – to sta Taborniški feštival in MZT 

žur. 

Programske skupine (šolsko leto 2013/14): 

1. Fotoorientacija: RTR, RMT 

2. Vesela srečanja MČ: RBS, RTT 

3. GG race:  RČM, RSV 

4. Žaboboj: RBB, ZR, RR 

V tem letu so počivali RaR, RSa, RPK, RHV, RDV. 

Programske skupine (šolsko leto 2014/15): 

5. Fotoorientacija: RMT, RaR 

6. Vesela srečanja MČ: RTT, RSa 

7. GG race:  RSV, RPK 

8. Žaboboj: ZR, RR, RHV, RDV,  

V tem letu počivajo RBB, RTR, RČM, RBS.  

a) KRATEK POVZETEK PROGRAMSKIH AKCIJ MZT 

1. GG race, 16. marec 2013 

Akcija je bila izvedena v sodelovanju med RaR in RČM. Za lokacijo so si izbrali Črnuče in Sračjo 

dolino. Akcija je sicer potekala po ustaljenem načinu, z rednimi nalogami. Nekaj težav se je 

pojavljalo zaradi odpovedi kontrolorjev, sicer pa je bila akcija izvedena uspešno. 

2. Taborniški feštival, 20. april 2013 

Organizacijo akcije sta tokrat kot glavni organizatorki prevzeli Helena Ločniškar (RaR) in Živa 

Novljan (RPK). Udeleženci so bili iz 31 rodov, od tega 14 iz MZT, skupno je bilo 902 registriranih 

udeležencev, realna številka se giblje okoli 1000-1100. Od tega je bilo 434 MČ-jev in 75 

zunanjih obiskovalcev. Na 38 taborniških delavnicah je bilo prisotnih 86 delavničarjev, pri 

organizaciji pa je pomagalo še okoli 20 oseb (organizacijska ekipa, tehnično osebje). Poleg 
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tega pa je bilo prisotnih še 10 zunanjih organizacij, ki so pripravili svoje delavnice. Glede na 

prejšnja leta v 2013 ni bilo večjih programskih sprememb, je bilo pa število delavnic manjše, 

kot v preteklih letih.  

3. Žaboboj, 25. maj 2013 

Žaboboj so organizirali RHV, RR in RBB. Za lokacijo so izbrali Stanežiče oziroma rugby igrišče 

v Guncljah. Napovedana je bila zelo dobra udeležba, vendar je zaradi dežja prišlo manj ekip, 

kot je bilo prijavljenih. Akcija je bila vseeno izpeljana z vsemi predvidenimi panogami, le pri 

ognju, kjer naj bi GG-ji zopet delali obrok, je zaradi vremena prišlo do spremembe. Zasluga za 

izvedbo vseh panog gre tudi temu, da smo na lokaciji imeli nadstrešek, kjer so se lahko izvedel 

vsaj panoge za MČ, tako da niso bili preveč mokri. 

4. Fotoorientacija, 19. oktober 2013 

Akcijo sta skupaj organizirala RMT in RTR. Start za prve ekipe je bil na Prešernovem trgu ob 

9.00, nato so ekipe startale na 2-5min, odvisno od števila ekip na startu. Večina ekip je startala 

pred 13.00. Zadnja ekipa je na cilj prispela okoli 14.00, tako da so bile kontrole umaknjene že 

pred 15. uro, kot je bilo načrtovano. Tema tekmovanja so bile stavbe, ki stojijo na območju 

Ljubljane od 20. stoletja dalje. Ekipe so lahko tekmovale v 6-ih kategorijah, za katere so bile 

pripravljene 4 proge (MČ – 9 KT, GG mlajši – 9 KT, GG - starejši – 9 KT, PP – 13 KT, Koleščkarji 

– 9 KT). Za vse, ki so pomagali pri organizaciji, je bil na isti dan ob 19 h organizirali še družabni 

večer s pico v taborniški hišici RMT. 

5. Vesela srečanja MČ, 16. november 2013 

Akcijo sta organizirala RBS in RTT ter je potekala na OŠ Bičevje. Za MČ-je je bilo pripravljeno 

večje število delavnic (24), katerih so se poljubno udeleževali in prehajali med njimi. Delavnice 

je povezovala osrednja rdeča nit evropskih držav. Tematika vsake delavnice je bila povezana 

z eno izmed evropskih držav. Udeleženci so dobili našitke, ki jih je zastonj priskrbel ZTS. 

6. MZT vikend, 23. in 24. november 2013 

Kot že prvič, smo se tudi drugič odpravili na MZT vikend v GŠ v Bohinju. Vikenda se žal 2 

rodova nista udeležila, eni so na ta dan planirali že rodovo akcijo, drugi pa žal niso našli časa 

za udeležbo. Sobota je bila sestavljena iz več delavnic, ki se niso izvajale hkrati, ampak so se 

večkrat ponovile, zato da se je lahko čim več posameznikov udeležilo večine delavnic. Izvedli 

smo naslednje delavnice:  

 PP program: kako delati s PP-ji, do kdaj imeti vod (Rok Pandel – RPK in predstavitev 

DOD-ov (Lucija Rojko – RBS), 

 Razpisi: kateri obstajajo oz. so primerni za taborniške organizacije in kako se prijaviti 

(Polona Žehelj – RMT in Matevž Adamič – RTT), 

 MZT izobraževanja: katere tematike bi si želeli rodovi, da bi jih izobraževanja v 

prihodnosti pokrila (Irena Rojko – RBS), 
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 MZT programske akcije: izboljšave obstoječih MZT programskih akcij, usklajevanje 

potreb rodov z izvajanjem programa (Anja Novljan – RPK in Matej Radinja – RBS).  

Poleg tega je v soboto sledila še predstavitev Svetovne skavtske konference in drugih 

mednarodnih akcij (Lucija Rojko – ZTS). V nedeljo sta sledili še dve aktivnosti: trženje v ZTS 

in delavnica Legebitre o človekovih pravicah.  

Na vikend je sledilo mnogo pozitivnih odzivov rodov, saj je to res akcija, ki poveže rodove med 

seboj in v njihove sredine vnese občutek širše skupnosti, ki ji na nivoju MZT pripadajo.  

7. Žur MZT, 7. februar 2014 

Organizacijo MZT žura je prevzel Janez Košir (RSV), pomagal pa mu je tudi Igor Djilas. Žur je 

potekal v petek v klubu Nebotičnik in je bil posledično zelo dobro obiskan. Tema žura je bila: 

Red (rdeča). Žur je potekal med 22. in 3. uro in je bil ob koncu za marsikoga prekratek, saj 

smo morali takrat zapustiti klub Nebotičnik. Vmes ni bilo posebnega programa, so pa imeli v 

klubu karaoke, ki so se jih nekateri udeležili.   

8. GG race, 15. marec 2014 

Akcijo sta skupaj organizirala RČM in RSV s startom v Nadgorici. Ker smo želeli, da s tem 

tekmovanjem poleg učenja orientacije GG-jem pokažemo tudi, da pripadajo skupnosti GG v 

MZT in ne samo v svojem rodu, smo iz »letečih« startov prešli na skupen zbor ob začetku 

akcije. Na njem smo ob spremljavi kitare zapeli taborniško himno ZTS. Po zboru so se 

tekmovalci udeležili skupinske igre, s katero so predstavili svoj rod in s tem razširili duh 

skupnosti MZT. Po igri so nekatere ekipe reševale topo teste in vrisovanje, med tem pa so se 

nekateri podali na progo. Na progi so jih čakali: naloge iz prve pomoči in poznavanja 

taborništva, minsko polje, prihod pod kotom, skica terena ter signalizacija (morse in semafor). 

Po končanem orientacijskem pohodu in vrisovanjem ter topo testu so ekipe lahko odšle domov, 

saj ni bilo podelitve. Nagrade so načelniki prejeli na načelništvu. 

9. Taborniški feštival, 12. april 2014 

Organizacijo akcije sta prevzela Živa Novljan (RPK) in Žan Kotnik (RMT). Udeleženci so prišli 

kar iz 37 rodov, od tega iz 14 MZT, skupno je bilo 1061 registriranih udeležencev, realna 

številka je okoli 1200. Zunanjih obiskovalcev je bilo 74. Na 46 taborniških delavnicah je bilo 

prisotnih 126 delničarjev, pri organizaciji pa je pomagalo še okoli 20 oseb (organizacijska ekipa, 

tehnično osebje). Poleg tega pa je bilo prisotnih še 16 zunanjih organizacij, ki so pripravili 

svoje delavnice. Največja programska sprememba je bila dobrodelna nota, ki smo jo dodali v 

sodelovanju z Anino zvezdico. Število delavnic je bilo morda celo preveliko, saj je to 

predstavljalo predvsem velik logistični zalogaj zaradi zagotavljana opreme. 

10.  Žaboboj, 24. maj 2014 

Akcijo so organizirali RBB, ZR in RR. Tekmovalci so prišli na prizorišče kmalu po 8. uri, okoli 

9.00 je bil izveden zbor za ekipe. Večina organizacijske ekipe in vsi tekmovalci so se nato 
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premaknili do točke za start lisice oz. orientacije. Start je bil zaradi organizacijskih težav 

prestavljen za pol ure, na 10.00. Zaradi te zamude so zadnji tekmovalci zaključili s 

tekmovanjem okoli 16.00, zaključnega zbora za ekipe ni bilo, saj je večina ekip že prej odšla 

domov. Nagrade so načelniki prejeli na načelništvu. Prevelika oddaljenost cilja in starta, 20 

min hoje, je predstavljal velik problem, saj se nekatere ekipe ob vrnitvi s proge niso želele več 

vračati na start, kjer so se izvajale naloge vezane na ognje. Izbirne MČ panoge so bile: Sam 

svoj mojster, Tam ob ognju našem (MČ 1 in 2) in Lokostrelstvo (MČ 3 in 4).  

11.  Fotoorientacija, 18. oktober 2014 

Akcijo sta organizirala RMT in RaR. Start tekmovanja je bil na Prešernovem trgu ob 9.00. Ekipe 

so na štartnem listu dobile le fotografijo prvega KT-ja. Na slikah so bili muzeji in galerije, kar 

je bila tema tekmovanja. Na vsakem najdenem KT-ju je dobila ekipa fotografijo naslednjega 

KT-ja. Tako so imele ekipe točno določen vrstni red KT-jev. Na živih kontrolnih točkah so ekipe 

opravljale naloge, ki so bile tematsko povezane z muzejem, pred katerim se je nahajal KT. Bile 

so tudi mrtve kontrolne točke in hitrostna etapa. Proga je bila ločena za GG in MČ, ki so imeli 

dvosmerno progo. V povprečju so posamezne ekipe potrebovale za prehod proge dve uri. 

12.  MZT vikend, 8. in 9. november 2014 

Organizacijo MZT vikenda sta najbolj aktivno prevzeli Maja Kramar (RR) in Manca Smolej 

(RaR), skupaj z ostalimi člani IO MZT, predvsem Ireno Rojko (RBS) in Anjo Novljan (RPK). 

Tradicionalno se je vikend odvil v GŠ v Bohinju, z odlično udeležbo iz vseh rodov. Sobotno 

dopoldne smo pričeli s predstavitvijo delovne verzije strategije in vizije MZT rodovom. V 

nadaljevanju pa smo se razdelili v tri skupine in skupaj z rodovi pregledali obstoječo vsebino 

ter si zabeležili morebitne pripombe. Popoldne smo preživeli ob dveh delavnicah, prvo je vodil 

Matic Strgar (ZTS), ki je predstavil stanje projekta določanja vzgojnih ciljev ZTS in nas ažuriral 

o tekočih in prihodnjih projektih na tem področju. Naslednjo delavnico je pripravila Irena Rojko 

(IO MZT), cilj delavnice je bil, da rodovi sami na grafičen način ugotovijo, katere so njihove 

glavne karakteristike (slabosti, odlike, …) in da se med posameznik iz istega rodu razvije debata 

na to temo. Večerni program sta vodili Maja Kramar (IO MZT) in Manca Smolej (IO MZT), šlo 

je za kviz o IO-ju MZT. V nedeljo dopoldne sta bili na sporedu še dve delavnici: Konflikti s 

starši (Damjan Habe, Sonja Rutar) ter Medsebojno sporazumevanje (Mateja Šušteršič Dimic). 

Udeleženci vikenda so bili zadovoljni z njegovo izvedbo. Pri vikendu je zelo pomembna tudi 

povezovalna komponenta, saj se tukaj najbolj aktivni člani vseh ljubljanskih rodov družijo med 

sabo in sooblikujejo delovanje organizacije v prihodnje.  

13.  Vesela srečanja MČ, 15. november 2014 

Akcijo sta organizirala RSa in RTT. Otroci so dopoldne preživeli na OŠ Sostro in aktivno 

sodelovali na 23 različnih delavnicah s temo zgodovinskih obdobij. Delavnice so hkrati 

predstavljale tudi različne veščine in izpolnjevale osnovne zahteve za pridobitev veščin. Le-te 

smo v program vključili, da bi MČ vesela srečanja postala ''bolj taborniška'' in ne le dopoldne, 

ko se otroci samo igrajo. Udeleženci so pohvalili predstavitve veščin. Ponovno smo imeli tudi 
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t.i. »sobo sladkarij«, ki smo jo uvedli po daljšem premoru in je otrokom predstavljala posebno 

nagrado. Tako kot pretekla leto smo tudi letos dobili našitke za to akcijo od ZTS.  

14.  MZT žur, 5. februar 2015 

Organizacijo MZT žura je tokrat prevzel Tin Vidnjevič (RBS), pri organizaciji pa mu je pomagal 

tudi Janez Košir (RSV). Po dveh letih smo zamenjali prostor, tako je žur potekal v klubu ZOO 

(nekdanji KMŠ). Tema žura so bile živali, predvsem mlajši so se našemili v skladu s temo. Ob 

21.00 se je žur začel, a se je takrat zbrala le peščica ljudi. Proti 10.00 je prišlo že več ljudi in 

program se je začel. Najprej s karaokami, nato naj bi sledil še taborniški bend, vendar njihov 

nastop ni bil izveden, saj se zaradi razmer na cesti (sneg) žura niso mogli udeležiti. Ob polnoči 

smo nadaljevali z drugim delom programa, druženje na plesišču z Selecta CEE-jom in Dj L.T.-

jom. Žur se je nadaljeval do tretje ure zjutraj in 15 minut kasneje tudi zaključil. Na žur je prišlo 

194 tabornikov in njihovih prijateljev. Pri realizaciji programa je pomagal tudi Timotej 

Grobovšek, brez katerega karaoke ne bi bile možne. Čeprav je termin žura med tednom vplival 

na nekoliko manjšo udeležbo kot smo bili vajeni iz preteklih let, je ta ukrep vseeno dosegel 

svoj cilj, da so mladoletni ostali na žuru nekje do polnoči.  
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Tabela 1: Pregled programskih aktivnosti v obdobju 2013-2015. 

Zap. 

št. 
Ime akcije datum lokacija vodja 

Št. 

udeležencev 

otroci/vodniki

/osebje 

Št. 

rodov 

MZT 

Št. 

ostalih 

rodov 

LETO 2013 

1 GG race 16. 3. Črnuče, Sračja 

dolina 

Anja Drešar (RaR), 

Maja Premrl (RČM) 

116/23/32 10 1 

2 Taborniški feštival 20. 4. Park Tivoli Helena Ločniškar (RaR), 

Živa Novljan (RPK) 

902/?/110 14 17 

3 Žaboboj 25. 5. Stanežiče Rebeka Zelko (RBB) 168/42/36 13 0 

4 Fotoorientacija 19. 10. Prešernov trg Žiga Brenčič (RMT) 409/73/39 14 2 

5 Vesela srečanja MČ 16. 11. OŠ Bičevje Eva Škofic (RBS), 

Klemen Furlan (RTT) 

184/54/51 13 2 

6 MZT vikend 23.-24. 11. GŠ Bohinj Maja Kramar (IO MZT), 

Manca Smolej (IO MZT) 

0/32/11 12 0 

LETO 2014 

7 MZT žur 7. 2. Klub 

Nebotičnik 

Janez Košir (RSV) 0/279/2 13 neznan

o 

8 GG race 15. 3. Nadgorica Tina Zwittnig (RSV) 147/22/39 10 1 

9 Taborniški feštival 12. 4. Park Tivoli Živa Novljan (RPK), Žan 

Kotnik (RMT) 

1061/_/150 14 23 

10 Žaboboj 24. 5. OŠ Oskarja 

Kovačiča – 

podružnica 

Rudnik 

Mateja Žmauc (RBB), 

Laura Siegl (RBB) 

211/34/37 10 0 

11 Fotoorientacija 18. 10. Prešernov trg Žiga Brenčič (RMT) 631/?/38 14 5 

12 MZT vikend 8.-9. 11. GŠ Bohinj Maja Kramar (IO MZT), 

Manca Smolej (IO MZT) 

0/37/7 13 0 

13 Vesela srečanja MČ 15. 11. OŠ Sostro Špela Zupan (RSa) 309/70/61 14 1 

LETO 2015 

14 MZT žur 5. 2. Klub ZOO Tin Vidnjevič (RBS) 0/194/2 14 12 

 

V tem mandatu smo izvedli osem akcij (poleg Taborniškega feštivala), kjer so pri zagotavljanju 

zadostnega števila delavničarjev, sodnikov in kontrolorjev organizatorji potrebovali pomoč 

ostalih rodov. V Tabeli 2 so prikazani podatki, koliko članov osebja je na akcijah prišlo iz 

posameznega rodu, ta številka pa je primerjana s številom udeležencev na isti akciji. Razvidno 

je, da rodovi, ki organizirajo akcijo, prispevajo tudi največ osebja in želijo tako razbremeniti 

ostale rodove. Kljub temu je na vsaki akciji potreba po osebju iz ostalih rodov. Ne glede na 

pripravljenost rodov, da prispevajo osebje, na vrednotenjih pogosto slišimo, da je bilo število 

delavnic premajhno ali gneča na kontrolnih točkah. Da bomo to odpravili, se moramo rodovi 

zamisliti, kakšna je naša vloga pri tem in kako lahko pripomoremo k rešitvi. 
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Tabela 2: Število članov osebja rodov na posamezni akciji v primerjavi s številom udeležencev 

rodu. 

* - organizatorji akcije 

b) PROGRAM PP 

Program za PP-je je tema, h kateri se z vsakim taborniškim letom vsakič znova vračamo. Da 

je tovrsten program na nivoju MZT potreben, smo opredelili tudi v strategiji in viziji MZT, se 

pogovarjali na MZT vikendu 2014 in tudi na obiskih IO MZT v rodovih. Zato smo decembra 

2014 izvedli PP načelništvo, na katerem so se zbrali vsi PP načelniki oz. predstavniki PP iz 

posameznih rodov, prav tako so bili prisotni vsi načelniki rodov. Pogovorili smo se o potrebah 

in namenu izvajanja skupnega PP programa. Nato smo izvedli »brainstorming« in skupaj zbrali 

mnogo idej, kakšne akcije bi lahko organizirali za PP-je. V naslednji fazi pa smo določili, katere 

PP akcije bomo izvedli, kdaj se bodo zgodile in kdo jih bo izvedel. Terminski plan je bil sledeč:  

 17. jan. 2015: Strateška igra: Zala Jesenko (RHV) 

 7. feb. 2015: Zimski izlet: Rok Pandel (RPK) 

 19. mar. 2015: Kvartopirski večer (RDV) 

 11. april. 2015: Run-away (RR, RPK), samo 18+ 

 

Ob pisanju poročila (konec februarja 2015) sta bili prvi dve akciji uspešno izvedeni. Strateško 

igro smo izvedli v parku Tivoli in se jo je udeležilo kar 29 PP-jev. Zimskega izleta, ki se ga je 

izvedlo v obliki sankanja z Ljubelja, pa se je udeležilo 14 PP in starejših iz MZT in drugih 

območji.  

Za v prihodnje je želja, da se vsak mesec zgodi ena PP+ akcija, ki bi PP-jem popestrila program 

in jim dala možnost za skupno med-rodovno druženje. Za PP načelništva pa bi bilo najbolje, 

 GG race 2013 Žaboboj 2013 

Vesela 

srečanja MČ 

2013 

Fotoorientacija 

2013 
GG race 2014 Žaboboj 2014 

Fotoorientacija 

2014 

Vesela 

srečanja MČ 

2014 

 osebje člani osebje člani osebje člani osebje člani osebje člani osebje člani osebje člani osebje člani 

RaR 14* 12 0 14 3 19 0 27 0 9 0 4 12* 34 4 28 

RBB 0 0 9* 16 0 5 0 20 0 0 5* 5 0 47 2 28 

RBS 0 24 2 9 13* 19 0 54 3 45 6 54 4 60 5 36 

RČM 9* 8 2 3 2 7 0 21 10 8 2 5 0 30 8 7 

RDV 0 4 2 4 2 10 0 10 0 0 0 0 0 42 2 28 

RHV 0 0 5* 6 3 6 0 0 0 0 2 4 0 6 2 4 

RMT 1 24 0 39 5 38 29* 88 2 25 1 53 18* 96 6 53 

RPK 0 4 3 14 6 15 6 26 2* 4 3 17 0 42 4 12 

RR 0 8 5* 35 3 8 0 19 0 14 4* 33 2 50 4 19 

RSa 0 0 0 0 2 16 0 26 1 16 0 0 0 35 2* 23 

RSV 2 16 4 0 0 13 1 56 14* 4 0 0 0 82 5 17 

RTR 0 4 2 4 3 0 3* 1 0 0 2 0 0 19 2 4 

RTT 2 4 0 15 2* 7 0 15 0 4 1 22 0 15 7* 25 

ZR 0 0 0 6 6 9 0 5 1 4 1* 14 0 31 0 15 
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da se jih sklicuje na 2 meseca, saj vsak mesec ni dovolj novih stvari, da bi bilo srečanje 

smiselno.  

c) NAČELNIŠTVA 

Posebna načelništva in druženja načelnikov: 

 Septembrsko načelništvo 2013 

Prvo načelništvo v taborniški sezoni smo izvedli na turistični ladjici, ki je plula po Ljubljanici. 

Obdelali smo tekoče teme, nato je sledilo neformalno druženje. 

 Junijsko načelništvo 2014 

Zadnje načelništvo v letu smo izvedli na vrtu RBS v sporočenem vzdušju. Načelništva se je 

udeležila tudi večina članov IO MZT. Glavni namen tega obiska je razviti skupno debato o 

temah, ki se tičejo delovanja celotnega MZT. Od same komunikacije med rodovi in IO do 

organiziranja skupnih akcij. Razrešili smo nekaj napačnih predstav načelnikov o delovanju in 

vplivu IO MZT, saj so si nekateri predstavljali, da gre za neko izbrano družbo, ki o vsem odloča, 

a temu seveda ni tako.  

 Posvet načelnikov MZT, 5. in 6. september 2014 

Posvet smo poimenovali načelniških 24 ur, saj je potekal ravno toliko časa, od petka popoldne 

do sobote popoldne.  Preživeli smo ga v zavetju koče Breza na Jančah, kamor smo se skupaj 

odpravili z vlakom z glavne železniške postaje v Ljubljani. Posveta so se udeležili vsi rodovi, 

razen RDV. Skupaj 16 načelnikov oz. bodočih načelnikov in 5 članov IO MZT. Osnovni namen 

posveta je bil predvsem povezati načelnike med seboj z namenom, da bodo lažje skupaj 

dosegali zastavljene cilje. Poleg tega pa smo obdelali in začrtali spremembe in usmeritve za 

organizacijo prenovljenih GG rac (2 dnevna akcija) ter spremembe in dopolnitve za Žaboboj. 

Posvet je bil ocenjen kot zelo produktiven in potreben.  

 Prednovoletno druženje načelnikov 2014 

Zaradi obilice tem decembrskega načelništva nismo morali odpovedati oz. opraviti v neki 

neformalni obliki. Zato smo decembrsko načelništvo izvedli v normalni obliki, nato pa smo imeli 

v prednovoletnem času neformalno druženje načelnikov v Stari Ljubljani.  

Tabela 3: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2013/14. 

Prisotnost Rodovi 

100 % RPK 

88 % RBS, RMT, RSV, RHV, RR, RTR, RČM 

75 % RaR, RTT, ZR 

38 % RDV, RSa 

13 % RBB 

0 % RRZ, SR 
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V šolskem letu 2012/13 smo se večinoma srečevati na Parmovi 33, razen že omenjenih 

posebnosti.  

Tabela 4: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2014/15, do februarja. 

Prisotnost Rodovi 

100 % RPK, RMT, RSV, RHV, RR, RČM 

83 % RaR, RBS, RTR 

67 % RDV, RSa 

50 % RTT 

33 % ZR, RBB 

0 % RRZ, SR 

 

S selitvijo ZTS s Parmove na Einspielerjevo se tudi lokacija načelništev spremenila in sedaj 

večinoma gostujemo v sejni sobi na tej lokaciji.  

DOD – Družbeno odgovorni dnevi  

Skupek akcij, poimenovanih DOD-i, so sedaj že utečena stalnica med akcijami, ki jih organizira 

MZT, saj potekajo že drugi mandat zapovrstjo. Navadno se zvrstijo 2 do 3 tovrstne akcije v 

šolskem letu, odvisno od angažiranosti vsakokratnega glavnega koordinatorja in pripravljenosti 

ustanov po sodelovanju. Kje in kdaj so bili DOD-i izvedeni je prikazano v tabeli 5. Članka o 

DOD-ih sta bila objavljena tudi na spletni strani Svetovne skavtske organizacije: 

http://scout.org/search/site/dod.  

Tabela 5: Izvedeni družbeno odgovorni dnevi  

Glavni organizator Datum Ustanova – organizacija 

Mia Straus (RBS) 29. 3. 2013 Center po poškodbi možganov 

Ana Splichal (RDV),  

Tajda Starman (RDV) 

23. 10. 2013 Dnevni center za brezdomce 

12. 12. 2013 Azilni dom 

2. 4. 2014 Center Janeza Levca 

30. 5. 2014 Festival »Igraj se z mano« 

25. 10. 2014 Žale 

Tajda Starman (RDV), Ana 

Splichal (RDV), Marko 

Kojadinović - Koja (RS Logatec) 

18. 2. 2015 Dnevni center za brezdomce 

 

d) OBISKI RODOV 

Tudi v tem mandatu smo člani IO MZT dvakrat v letu obiskali ljubljanske rodove – enkrat 

pozimi, enkrat na taborjenju. Obiske so v parih izvajali člani IO MZT in strokovne službe. Na 

obiskih smo se posvetili temam prikazanim v tabeli 6.  

 

http://scout.org/search/site/dod
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Tabela 6: Teme obiskov članov IO MZT v rodovih. 

Termin Teme 

Poletje 2013 1. MZT PP program.  

2. Kje lahko sodelujem na MZT ravni?  

3. Vesele urice 

Zima 2014 1. Vodniki. 

2. Svetovna skavtska konferenca in Svetovni skavtski forum mladih. 

3. Nove taborniške enote. 

Poletje 2014 1. Žaboboj. 

2. Obveščanje. 

Zima 2015 1. Program za mlade. 

2. Projekcija 2014 – kaj smo uresničili. 

3. ZTS vprašalnik. 

 

2. VZGOJA KADROV 

Vzgoja kadrov v MZT se ukvarja s prepoznavo potreb rodov po izobraževanjih in organizacijo 

teh izobraževanj. Oboje je mogoče le s tesnim sodelovanjem z rodovi in aktivnostjo izvršnega 

odbora MZT. Z izobraževalnimi dogodki želimo na prvem mestu doseči rast kakovosti pri 

ljubljanskih rodovih. Zelo smo veseli, da se naših dogodkov udeležujejo tudi rodovi drugih 

območij, kar prispeva k zelo zaželeni raznolikosti udeležencev in s tem k bogati izmenjavi 

izkušenj.   

a) VODNIŠKA TEČAJA 

Po ustaljeni praksi potekata vodniška tečaja GG in MČ na isti lokaciji ob istem terminu in z eno 

starešino. Vodstvo vseh štirih vodniških tečajev, ki so potekali v tem mandatu, in njihovi termini 

so predstavljeni v naslednji tabeli: 

Tabela 7: Vodstvo vodniških tečajev 2013 in 2014. 

 MČ vodniški tečaj GG vodniški tečaj  

  Vodja Datum Vodja Datum Starešina 

2013 Anja 
Novljan 

19. 8. 2013 -
28. 8. 2013 

Petra Grmek 19. 8. 2013 – 
26. 8. 2013 

Anja Novljan 

2014 Maja 

Kramar 

21. 8. 2014 – 

30. 8. 2014 

Petra Grmek 21. 8. 2014 – 

28. 8. 2014 

Anja Novljan 

 

Želimo si, da bi bila udeležba na vodniškem tečaju višja, saj število novih vodnikov v mnogih 

pogledih pomeni prihodnost ljubljanskih rodov. Predvsem slaba je udeležba na GG vodniškem 

tečaju, kar je glede na upad članstva pri GG-jih (najpogosteje posledica neustreznega dela z 

njimi) zaskrbljujoče. Tabela udeležbe na vodniških tečajih po rodovih v preteklem mandatu: 
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Tabela 8: Število udeležencev vodniških tečajev 2013 in 2014 po rodovih. 

  MČ VT 2013 GG VT 2013 MČ VT 2014 GG VT 2014 

RaR 3  2  

RBB 1  1  

RBS 4  5 2 

RČM 1 1   

RDV 1  1  

RHV     

RMT 3  2  

RPK 1 2 1 1 

RR 2 2 2 2 

RSa   3  

RSV 2 1 2 2 

RTR  1   

RTT 1  2  

ZR 2  2  

XI. SNOUB Maribor 2 1 3  

RJŠ Cerknica 3    

RSK Škofja Loka 2    

RST Domžale   2  

RUR Maribor   1  

SKUPAJ 28 8 29 7 

 

V okviru tečajev velja omeniti, da se je Maja Kramar udeležila tečaja ALT. Vodstvo tečajev je 

organiziralo tudi nekaj SVOVT-ov in se udejstvovalo na srečanjih vodstev vodniških tečajev na 

nivoju ZTS. 

b) IZOBRAŽEVANJA MED LETOM 

Skozi mandat so med letom potekale različne aktivnosti. Nadaljevali smo z delavnicami, ki so 

se v prejšnjih mandatih izkazale kot uspešna oblika dela. Udeležba rodov na delavnicah je bila 

sicer zadostna za kakovostno izvedbo, a bi bilo odlično, bi bilo udeležencev se več. Smiselno 

bi bilo, da bi vsak rod na delavnico poslal vsaj enega predstavnika. Povprečno se je ene 

delavnice udeležilo šest rodov, kar pomeni, da bi, če bi vsi rodovi posvetili zadostno pozornost 

in trud temu področju, bilo na delavnicah dvakrat več udeležencev. 

Vsi dogodki v tem mandatu so bili izvedeni v obliki delavnic. MZT specialni miks je združeval 4 

delavnice v enem dogodku – predstavili so se vsi štirje specialistični tečaji. Tovrsten dogodek 

bi bilo dobro ponoviti denimo na vsaki dve leti, saj je bil njegov namen, da se tečaji predstavijo 

potencialnim udeležencem in na ta način skupaj vzpodbudimo rast „tehničnih“ znanj v rodovih. 

Delavnici Medsebojno razumevanje in Konflikti s starši sta potekali v okviru MZT vikenda. Vsi 

udeleženci vikenda so se tako razdelili med njima – Konflikti s starši so bili namenjeni bolj 

starešinam, Medsebojno razumevanje pa bolj načelnikom rodov in načelnikom družin. Delavnici 
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nista navedeni v tabeli prisotnosti po rodovih, saj so bili vsi udeleženci MZT vikenda prisotni 

tudi na delavnicah. Izvedba izobraževalnih delavnic na MZT vikendu je odlična praksa, saj so 

takrat načelniki in starešine že na kupu in jim ni treba posebej hoditi še na delavnico.  

V spodnji tabeli se nahajajo letni izobraževalni dogodki, ki smo jih pripravili v MZT v tem 

mandatu in izvajalci teh dogodkov: 

Tabela 9: Delavnice izvedene v 9. mandatu. 

Datum Dogodek Izvajalec 

4. 4. 2013 Delavnica: Delo s pomočniki in vodniki v rodu Jasna Muhič, Katarina Smolej, 

Irena Rojko 

9. 1. 2014 Delavnica: Excel pri tabornikih Grega Pompe, Jaka Fortuna 

30. 1. 2014 Delavnica: Vloga tabornikov pri vzgoji na področju 
alkohola, tobaka in drog 

Maja Zorko, Tadeja Hočevar 

16. 4. 2014   MZT miks specialnosti Predstavniki specialističnih 

tečajev 

29. 5. 2014 Delavnica: Uporaba noža Tomaž Sterniša 

9. 11. 2014 Delavnica: Konflikti s starši Damjan Habe, Sonja Rutar 

9. 11. 2014 Delavnica: Medsebojno razumevanje Mateja Šušteršič Dimic 

21. 1. 2015 Delavnica: Posebni otroci pri tabornikih Živa Sterniša, Alenka Fatur 

3. 3. 2015 Delavnica: Uporaba programa OCAD Žiga Brenčič, Aljoša Rebolj 

 

V naslednjih dveh tabelah pa je zabeležena prisotnost po rodovih na letnih izobraževalnih 

dogodkih v tem mandatu: 
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Tabela 10: Udeležba na delavnicah po rodovih. 

 Delo s 
pomočniki 
in vodniki 
v rodu 

Excel pri 
tabornikih 

Vloga 
tabornikov 
pri vzgoji 
na področju 
alkohola, 
tobaka in 
drog 

MZT miks 
specialnosti 

Uporaba 
noža 

Posebni 
otroci pri 
tabornikih 

Uporaba 
programa 
OCAD* 

RaR        

RBB        

RBS 1 5 2 4 4  3 

RČM 1  5   3  

RDV  1  1  2  

RHV   2   2  

RMT 2 2     2 

RPK 2 3 8 1  1 5 

RR 6 3 4 6  4 2 

RSa 2  2 2  2  

RSV    3   2 

RTR      2  

RTT  1   2 1 1 

ZR 1      3 

SKUPAJ MZT 15 15 23 17 6 17 18 

RPEJ Zagorje       1 

RJZ Velenje    1    

RKV Postojna 1     3  

REŠ Vrhnika 1       

RBG Kamnik  1      

RST Domžale 3       

RLG Pesje 1       

RKJ Ravne na 

Koroškem 
1       

RSK Škofja Loka 2       

RLA Grosuplje    6  4  

RDR Medvode   1     

RHP Šmartno ob 

Paki 
      1 

RSR Ilirska Bistrica      3 1 

RDGO Celje 2     3  

RKJ Sežana       2 

SKUPAJ NE MZT 11 1 1 7 0 13 5 

SKUPAJ VSI 26 16 24 24 6 30 23 

* Delavnica poteka v dveh terminih, upoštevane so tudi prijave na drugi termin. 
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3. PODPORA 

a) POMOČ RODOVOM 

Tudi v tem mandatu smo nadaljevali s pomočjo ljubljanskim rodovom na več ravneh. Kot vezni 

člen smo sodelovali pri komunikaciji med njimi in Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno 

obrambo MOL (OZRCO MOL), ki je rodovom z izposojo opreme pomagala pri izvedbi letnih 

taborjenj. Prav tako je več rodov izkoristilo pomoč Slovenske vojske pri prevozu opreme na 

taborjenje, komunikacijo med njimi pa je skoraj v celoti prevzela ZTS. 

V letu 2014 smo RTR (Rod Trnovski regljači), po predhodnem podpisu pogodbe, posodili večje 

število šotorov in jim s tem olajšali izvedbo letnega taborjenja. 

Za potrebe MZT akcij smo rodovom omogočili izposojo opreme (mize, klopi, štabni šotori...). 

b) OPREMA 

V začetku mandata smo na poletnem vodniškem tečaju opravili temeljit popis stanja opreme. 

Na podlagi tega smo na popravilo odnesli večje število šotorov in nekaj platen za štabne šotore.  

c) SKLADIŠČE MZT 

Skladišče smo preselili na novo lokacijo. Z OZRCO MOL smo se dogovorili za brezplačen najem 

ene enote zaklonišča na Viču. Prostor smo očistili in opremili s policami in stalažami, vso 

opremo pa po vodniškem tečaju 2014 v celoti prestavili. 

d) PISARNA MZT 

Nadaljevali smo z iskanjem možnih lokacij pisarne MZT. Kljub ogledu več ponujenih lokacij, do 

dogovora o najemu še ni prišlo.  

e) ENOTA ZARE MZT 

Enoto ZARE MZT smo prenovili in osvežili članstvo. Enota tako trenutno šteje 50 članov, od 

tega je 21 novih. Petim članom smo v sodelovanju z OZRCO MOL omogočili opravljanje tečaja 

za nujno medicinsko pomoč, ki so ga vsi tudi uspešno opravili. Dodatno smo se ob koncu 

mandata dogovorili za izposojo opreme za nove člane enote in tiste, ki v preteklih letih tega 

še niso storil. 

f) STROKOVNA SLUŽBA 

V času mandata je v podporo IO MZT delovala tudi strokovna služba, v kateri sta Zarja Klun, 

ki je kot blagajničarka nudila podporo načelniku za finančno-materialen zadeve, in Vid Vidic, 

ki je skrbel za projekte z javnih razpisov, nadaljevala še iz prejšnjega mandata. Ob začetku 9. 

mandata sta bila imenovana na mesto tajnice Maja Kramar in na mesto gospodarja Grega 

Pompe.  

Vsi so poleg opravljanja svojih nalog aktivno sodelovali tudi pri programskih, izobraževalnih in 

ostalih aktivnostih MZT. 
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4. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

a) NOTRANJA PROMOCIJA 

Na področju notranje promocije smo v prvi polovici leta 2013 ponovno ponudili spodnje perilo 

MZT. Ponovna izdelava je bila narejena po predhodnem naročilu, katerih smo zbrali 101, 

naročenih pa je bilo 110 kosov moškega in ženskega spodnjega perila. Člani so ga lahko 

prevzeli na Taborniškem feštivalu, kjer smo tudi nadaljevali s prodajo izdelkov na zalogi (stoli, 

majice, nalepke), osredotočili pa smo se predvsem na odprodajo stolov, katerim smo znižali 

ceno in zalogo odprodali do avgusta.  

Spomladi 2013 smo zopet oživili projekt mape MZT, ki pa je od jeseni 2013 spet v mirovanju. 

Ilustratorka Neža Pompe je pripravila nekaj predlogov, ki pa niso popolnoma ustrezali 

potrebam MZT mape. Novega oblikovalca še nismo našli.  

Stanje projektov MZT promocijski film in MZT himna se od konca prejšnjega mandata ni 

spremenilo.  

Med mandatom sta bili zaradi večje zanesljivosti na Googlu ustvarjeni novi mailing listi za 

načelnike in starešine MZT. Preko obeh list načelnike in starešine redno obveščamo o aktualnih 

akcijah rodov, MZT in ZTS ter o raznovrstnih dogodkih in izobraževanjih mrež CNVOS, L'MIT 

itd. V delovanju je še vedno MZT lista, kamor prihajajo obvestila o akcijah, ki so namenjene 

tudi starejšim oz. nekdaj aktivnim tabornikom (Feštival, Fotoorientacija, MZT žur). Obveščanje 

preko te liste bi bilo potrebno v prihodnosti izboljšati in nanjo posredovati tudi pomembnejša 

obvestila s strani ZTS.  

Člane MZT in ostale tabornike, ki so člani naše Facebook skupine, redno obveščamo o 

dogajanju tudi s pomočjo Facebooka. Le-ta je postal pomemben komunikacijski kanal, 

predvsem za promocijo akcij ter izmenjavo informacij med člani ter uspešno dopolnjuje 

načelniško listo, saj lahko informacije posredujemo neposredno članom rodov, brez 

posredovanja načelnikov instarešin. Akcije promoviramo tudi v Facebook skupini ZTS. 

b) ZUNANJA PROMOCIJA 

Pred Fotoorientacijo in Taborniškim feštivalom preko ZTS novinarske liste pošljemo sporočili 

za javnost. Poleg tega obe akciji vsako leto najavimo tudi v glasilu Ljubljana. Med mandatom  

smo imeli predvsem na račun Taborniškega feštivala v nacionalnih medijih 13 objav (Delo, 

Dnevnik, Nedelo, RTV SLO, POP TV, Planet TV), po Fotoorientaciji 2014 pa smo začeli tudi s 

pogovori o medijskem sponzorstvu z mladinsko revijo Moj planet, v kateri je bila decembra 

2014 objavljena fotoreportaža o Fotoorientaciji. Akciji smo oglaševali na različnih spletnih 

straneh (Napovednik, Citymagazine …) ter v avtobusih LPP na zaslonih GEM. 

Na Taborniški feštival vsako leto povabimo tudi druge organizacije, ki delujejo znotraj naših 

interesnih vsebin (delo z otroki in mladimi, narava …). V zadnjih dveh letih se število 

sodelujočih organizacij giblje okoli 15. 

Spletna stran MZT je že nekaj časa v stanju prenove. Informacije na strani sicer redno 

popravljamo, vendar pa je pogostost objav zelo majhna. 
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c) TISKOVINE 

V januarju 2015 smo natisnili nov dopisni papir in kuverte z novim naslovom MZT. Projekt 

Tabor v vsako ljubljansko knjižnico je v začetni fazi, premik pa je načrtovan v marcu 2015. 

 

5. FINANČNO-MATERIALNE ZADEVE 

MZT se je v tem obdobju financirala iz prihodkov lastne dejavnosti, donacijami in dotacijami 

(proračun MOL – Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, donacije za Taborniški 

feštival), s finančnimi sredstvi odobrenih projektov (Urad za mladino MOL) in sponzorstev v 

obliki finančnih in materialnih sredstev (največji delež predstavljajo sponzorstva in materialna 

sredstva za Taborniški feštival). V letu 2013 in 2014 smo z naslova donacij iz dela dohodnin 

prejeli 366,08 €.  

  
Tabela 11: Projektna sredstva MZT v letih 2013 in 2014. 

LETO URAD PRIJAVE ODOBRENI PROJEKTI ZNESEK 

2013 Urad za mladino MOL 1 1 4.800,00 € 

2014 Urad za mladino MOL 1 1 4.800,00 € 

 
 

 

6. DELO ČLANOV IO MZT, KI NIMAJO TOČNO DOLOČENEGA 

PODROČJA 

IO MZT poleg načelnikov, ki imajo točno določena področja delovanja, sestavljajo tudi trije 

člani, ki področja nimajo določenega, in so pomoč načelnikom na njihovih področjih in se 

ukvarjajo s posebnimi projekti. Zato je njihov doprinos, kljub temu, da ni vedno viden, bistven 

za uspešno delovanje IO MZT. Spodaj so v alinejah navedene njihove najpomembnejše 

aktivnosti. 

Polona Žehelj: 

 Podpora načelnici Mestne zveze tabornikov. 

 Pomoč pri organizaciji Taborniških feštivalov. 

 Podpora načelniku za finančno-materialno poslovanje (priprava zaključnih računov in 

drugih finančnih poročil). 

 Pomoč načelniku za podporo pri sodelovanju z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno 

obrambo Mestne občine Ljubljana (tečaji polprofesionalne nujne medicinske pomoči, 

mednarodne vaje s pomočjo reševalnih psov) in pri pridobivanju novega skladiščnega 

prostora. 

 Pomoč pri pripravi razpisov in poročil na področju pridobivanja proračunskih sredstev.  

 Članica organizacijske ekipe Svetovne skavtske konference. 
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Manca Smolej: 

 Mentorica na GG vodniškem tečaju MZT 2014. 

 Pomoč pri organizaciji in izvedbi MZT vikenda v GŠ za načelnike in starešine rodu leta 

2014 in 2013. 

 Pomoč pri pripravi Feštivala 2014 in 2013. 

 Sodelovanje na aktivnostih v okviru priprave Vizije in strategije MZT. 

 Pomoč pri izvedbi Inter eventa v okviru Svetovne skavtske konference. 

 
Miha Maček: 

 Podpora članom IO MZT, kadar je bilo potrebno. 

 Podpora rodovom MZT pri njihovem delu (sestanki, svetovanje, govorilne ure oz. vesele 

urice). 

 Sovodja projekta Strategija in vizija MZT.  

 Pomoč pri pripravi Taborniških feštivalov (sodelovanje s sponzorji in donatorji, podpora 

pri odnosih z javnostmi, pomoč pri delu s obiski visokih gostov).  

 Udeležba na različnih MZT in ZTS aktivnostih.  

 Predavatelj na vodniških tečajih MZT (MČ in GG) ter inštruktaži. 

 Urejanje spletne strani MZT.  

 Komunikacija med MZT in ZTS.  

 Komunikacija z Uradom za mladino MOL na nivoju MZT in ZTS.  

 Sodelovanje pri odpravljanju težav na nivoju delovanja ZTS.  

 Sodelovanje pri ustanovitvi Taborniškega alumni kluba. Član odbora za izgradnjo 

Taborniškega doma in sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s taborniškim domom preden 

je bil ustanovljen prej omenjeni odbor.  

 Sodelovanje pri aktivnostih glede Taborniškega doma. Projekt je trenutno v mirovanju.  

 Član organizacijskega odbora 12. Svetovnega mladinskega skavtskega foruma in 40. 

Svetovne skavtske konference in vodja komunikacijske ekipe. Oba dogodka sta se 

odvila v Sloveniji avgusta 2014. V sklopu komunikacij WSYF in WSC je bila opravljena 

tudi sanacija večjega dela komunikacij na nivoju ZTS (koncept komunikacije z novinarji, 

mailing lista za novinarje, izdaja taborniške znamke, tečaj za mlade govorce z 

mednarodnimi predavatelji, nove predstavitvene brošure ZTS, nova spletna stran 

taborniki.si, prenova celostne grafične podobe ZTS ...). 
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OSTALA PODROČJA DELOVANJA MZT 

1. SODELOVANJE Z OSTALIMI VLADNIMI IN NEVLADNIMI 

ORGANIZACIJAMI 

Sodelovanje z ZTS se je povečalo zaradi sprejemanja Programa za mlade, načelnica za vzgojo 

kadrov ter vodstvi vodniških tečajev pa aktivno sodelujejo na aktivnostih KVIDO. Večina članov 

IO MZT se je tudi aktivno vključila v organizacijo in izvedbo Svetovne skavtske konference. 

Z Mladinskim svetom Ljubljana (MSL) smo sodelovali le na programskem področju preko 

Taborniškega feštivala, s strani MSL tudi ni bilo zaznati drugih (programskih) aktivnosti, pri 

katerih bi lahko sodelovali. Z menjavo vodstva se pojavlja želja po predstavitvi dela obeh 

organizacij druga drugi ter se dogovoriti za oblike nadaljnjega sodelovanja. 

Ob volitvah vodstva MSL smo podprli kandidaturo Mateja Radinje, ki je kandidiral za člana 

kolegija MSL, vendar pa le-ta ni bila uspešna. 

V tem mandatu smo podpisali sporazum o sodelovanju pri projektu Center medgeneracijskega 

učenja, ki ga pod pokroviteljstvom MOL vodi javni zavod Cene Štupar. Z izvedbo delavnic je 

sodelovala Maja Peternelj. 

Še vedno pa z največ organizacijami sodelujemo preko Taborniškega feštivala, tako z nami še 

vedno ostajajo Živalski vrt Ljubljana, policija, vojska, gasilci, Zavod za gozdove, Slovenska 

filantropija in številne druge. 

 

2. SODELOVANJE Z MESTNO OBČINO LJUBLJANA (MOL) 

Dobro sodelovanje z MOL se je v tem obdobju nadaljevalo, tako z Uradom za mladino MOL, 

kot Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL.  

Njihova pomoč pride prav pri izvedbi Taborniškega feštivala (dovoljenja, oprema … ) in vsako 

leto nas nekaj njihovih predstavnikov (vsako leto tudi župan MOL) obišče na naših akcijah. V 

letu 2014 smo od MOL v najem pridobili tudi zaklonišče na Viški cesti, ki ga uporabljamo kot 

skladišče. 

Predstavniki MZT smo prav tako prisotni na različnih aktivnostih, organiziranih s strani MOL in 

tako tudi na ta način poskrbimo za našo prepoznavnost. 

Dober odnos članov MZT z mestnimi oblastmi se je izkazalo za koristno tudi pri organizaciji 

Svetovne skavtske konference, ki se je avgusta 2014 odvijala v Ljubljani. Tam sta tabornike 

obiskala tudi vodja oddelka za kulturo mag. Mateja Demšič in podžupan g. Aleš Čerin, razstavo 

taborniških fotografij, ki je bila postavljena v okviru Svetovne skavtske konference, pa je odprl 

župan g. Zoran Janković. 
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3. PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA 

V času tega mandata smo decembra 2013 podelili plaketo MZT Marjanu Hrovatu, ki je vsa leta 

delovanja MZT-ja aktivno sodeloval pri njegovem delu, v preteklem mandatu pa je bil član 

nadzornega odbora MZT. 

Proti koncu mandata je IO MZT razpravljal tudi o drugih priznanjih in pohvalah, vendar pa 

moramo biti tu bolj aktivni, saj se na prostovoljce, ki prispevajo k delovanju MZT, premalokrat 

spomnimo. 

Za projekt Družbeno odgovorni dnevi MZT pa smo leta 2013 dobili priznanje za naj mladinski 

projekt, ki ga podeljuje Mladinski svet Slovenije. 

 

4. RAZNO 

a) Žledolom 2014 – krizni center v Postojni 

V času žledoloma februarja 2014 so se številni taborniki iz MZT odzvali prošnji na pomoč in 

pomagali pri delovanju Kriznega centra, ki so ga v Postojni vzpostavili taborniki Rodu Kraški 

viharnik. 

b) Sodelovanje na reševalnih vajah s psi 

V tem mandatu smo sodelovali na dveh vajah vodnikov reševalnih psov. Člani enote ZARE so 

delovali kot markerji na terenu. 

c) Prva in nujna medicinska pomoč 

Še vedno deluje ekipa prve in nujne medicinske pomoči, ki jo sestavlja 6 rednih članov. Z ekipo 

smo se v zadnjem mandatu pogovarjali o možnostih sodelovanja, vendar še nismo dorekli vseh 

podrobnosti. V zadnjem letu se vzpostavlja tudi mlajša ekipa, ki se pridružuje vajam prve ekipe. 

Jeseni 2014 je tečaj za prvega posredovalca opravilo še 5 tabornikov iz Ljubljane. 
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DELO ORGANOV MZT 

1. STAREŠINSTVO MZT 

Starešinstvo MZT se je v tem mandatu sestalo 3-krat. Poleg dveh starešinstev, na katerih se 

je pregledovalo preteklo delo IO MZT, je bilo izvedeno tudi starešinstvo, katerega glaven 

poudarek je bila vsebina izredne skupščine ZTS novembra 2014, ki je bila sklicana zaradi 

finančne situacije ZTS. Udeležba je bila na marčevskih starešinstvih zadovoljiva, le na 

novembrskem zaradi slabe udeležbe ni dosegla sklepčnosti, za to pa je iskati razlog tudi v 

težavah s staro starešinsko mailing listo. 

Konec mandata se je 2-krat sestal tudi Famozni svet, ki se je obakrat sestal z namenom 

pregleda statutov rodov, saj se je pokazala potreba po popravkih, ki bi bili bolj v skladu z 

aktualnimi zahtevami. Udeležba na Famoznem svetu je bila zelo dobra. 

 

2. IZVRŠNI ODBOR MZT 

Izvršni odbor MZT se je v mandatnem obdobju 2013-2015 sestal 38-krat, praviloma ob četrtkih 

vsakih 14 dni. Seje so v povprečju trajale 2 uri, udeležba na sejah pa je bila 72 odstotna. 

Udeležba posameznih članov na sejah je prikazana v prilogi. 

V tem mandatu smo izvedli tudi dva posveta, na katerih smo začrtali smernice delovanja in 

programa v tem mandatu. 

Že ob izvolitvi smo si člani IO MZT razdelili delo po področjih: 

 Jaka Fortuna: sodelovanje z MOL, odnosi z ZTS, sodelovanje s starešinami; 

 Anja Novljan: koordinacija dela članov IO MZT, vodenje sej IO MZT, sodelovanje z ZTS, 

projekti; 

 Irena Rojko: vzgoja in izobraževanje v MZT, projekti; 

 Matej Radinja: program akcij MZT, delo z načelniki ljubljanskih rodov; 

 Živa Novljan: odnosi z javnostmi; 

 Tin Kastelic: tehnična podpora akcijam in delu IO MZT, sodelovanje z oddelkom za 

zaščito in reševanje MOL; 

 Matevž Adamič: finančno-materialni načrt, zaključni račun, projekti; 

 Podpora: 

o Polona Žehelj: pomoč pri financah in odnosih z oddelkom za zaščito in reševanje 

MOL, projekti; 

o Manca Smolej: pomoč pri programu, posebni projekti; 

o Miha Maček: pomoč pri odnosih z javnostmi in Taborniškem feštivalu, posebni 

projekti. 

Želeli smo si večje dostopnosti članov IO MZT, zato smo se trudili za čim boljšo prisotnost na 

vikendu MZT, ki je bil sedaj že tradicionalno v tem mandatu izveden že drugič in tretjič. 

Rodovom smo ponudili tudi možnost pomoči pri njihovih težavah v obliki govorilnih ur oz. 
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kasneje poimenovanih veselih uric. Priložnost je izkoristilo nekaj rodov, želeli pa bi si, da bi 

priložnost izkoristilo več rodov. 

Člani IO MZT so se tekom mandata ukvarjali tudi s pisanjem vizije MZT, ki je projekt, ki teče 

že iz prejšnjega mandata, želja pa je bila, da bi ga v tem mandatu zaključili. Na to temo smo 

imeli večje število srečanj, za več pa nam je zmanjkalo časa, saj se je večina članov IO MZT 

aktivno vključila tudi v organizacijo in izvedbo svetovne skavtske konference. Projekt sedaj 

čaka na usklajevanje z rodovi. 

V tem mandatu je bilo nekaj članov IO MZT dalj časa odsotnih zaradi odhoda v tujino, vendar 

njihovo delo pri tem ni trpelo, v kakovosti dela članov IO MZT pa ni bilo videti večjih nihanj.  

 

3. NADZORNI ODBOR MZT (NO MZT) 

Nadzorni odbor MZT se je v tem mandatu sestal dvakrat, obravnavali pa so zaključne račune 

in finančne načrte MZT ter poročilo o delu MZT v mandatnem obdobju 2013-2015.  

NO MZT pri pregledu dokumentov ni ugotovil nobenih nepravilnosti v poslovanju MZT. 

Opozorjeni pa smo bili, naj se začne bolj aktivno razmišljati, kaj bomo s sredstvi v varčevalnem 

skladu, oz. iskati taborni prostor. 

 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA MZT 

Disciplinska komisija MZT se v tem mandatnem obdobju formalno ni sestala, saj za to ni bilo 

potrebe. 
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STAREŠINA PRAVI 

V drugem mandatu je moje delo potekalo po ustaljeni praksi. Delo rodov in zavzemanje članov 

IO MZT ter ostalih sodelujočih je botrovalo k dvigu nivoja taborništva v Ljubljani. Na to kaže 

tudi povečanje števila članov v rodovih. Na področju Ljubljane je še precej sivih lis, kjer 

taborništvo še ni zaživelo ali pa je možnost otrok za udejstvovanje omejena.  

Vzroki za to so različni. Premalo vodnikov, nedelujoči rodovi oz. manjkajoči rodovi. Z dobrim 

delom vodstev rodov je mogoče število članov še povečati. Pri tem je zelo pomembno pametno 

kadrovanje in redno izobraževanje vodstev rodov. Stabilnost delovanja v rodovih je odvisna 

tudi od starostne strukture, ki naj bo med vodi pravilno razporejena, pomembno pa je tudi, da 

je v vodstvu oz. v ozadju dovolj izkušenejših tabornikov. Pomembno se mi zdi, da se vodstva 

zavedajo svojih vlog, ki jih izvajajo v dobrobit članov (tudi bodočih).  

Dolgoročno je za našo rast pomembno, da nudimo okolje, v katerem lahko člani razvijajo svoje 

potenciale. Zavedamo se vloge odnosov in načrtovanja prihodnosti v rodovih, saj lahko le tako 

pričakujemo organsko rast organizacije.  

Potencial za rast je tudi v kvaliteti. To smo dokazali s sodelovanjem pri izvedbi Svetovne 

skavtske konference in Svetovnega mladinskega skavtskega foruma 2014. Strmenje k izzivom 

v rodovih MZT je gonilo napredka za celo organizacijo ZTS. Drugi mandat zaključujem s 

pozitivnim vtisom in v misli na bodoče izzive, ki čakajo MZT. Ob tej priložnosti se zahvaljujem 

članom vodstva MZT za čas, ki so ga prispevali in za delo, ki so ga opravili. Posebej bi se 

zahvalil načelnici MZT, Anji Novljan, ki je svojo funkcijo opravljala odgovorno in prizadevno. 

Jaka Fortuna 

Starešina MZT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mandatno poročilo MZT 2013-2015 26 

KAKO NAPREJ? 

V preteklem mandatu je bilo veliko narejenega, vendar projekti ostajajo. Predvsem se moramo 

posvetiti pripravi vizije, saj projekt poteka dalj časa, kot bi si želeli, vseeno pa smo prišli do 

točke, kjer je potrebno v njeno pripravo vključiti rodove. 

Še naprej moramo biti pozorni na kvaliteto dela na ravni MZT in v rodovih, saj bomo le tako 

lahko rasli in se razvijali. Dobro delo se v zadnjih nekaj letih že pozna, saj je v MZT zaznana 

rast članstva, za katero si želimo, da se nadaljuje. Vedno smo bili odprti za pomoč, kadar so 

rodovi prosili zanjo, kar bomo ohranili tudi v prihodnje, saj je to ena od glavnih nalog območij. 

Veliko vložene energije potrebuje tudi programsko področje, saj nekatere programske 

aktivnosti še potrebujejo nekaj osvežitve, hkrati pa želimo nadaljevati in ohraniti že sprejete 

spremembe. Posebno pozornost potrebujejo PP programske aktivnosti, saj je projekt v začetni 

fazi in zagona ne sme izgubiti, saj s tem ponujamo PP-jem, tudi tistim, ki v rodovih ne 

opravljajo funkcij, prostor za druženje in spoznavanje novih stvari. Enako velja za področje 

promocije, kjer nekateri projekti ostajajo odprti. 

Čaka pa nas tudi nekaj večjih projektov. Pojavljajo se želje po vzpostavitvi taborniškega centra, 

vendar ideja ne pride dlje od ideje, zato bi bilo za začetek njenega uresničevanja potrebno 

angažirati posameznike, ki bi imeli čas in energijo za ukvarjanje s projektom. Hkrati pa nas v 

naslednjem letu čaka praznovanje 20-letnice delovanja MZT, kar bo vsekakor svojevrsten 

projekt, pri katerem bomo potrebovali veliko idej in vključevanja posameznikov, ki si želijo k 

njemu prispevati. 

Prihodnost je še polna izzivov, ki nam omogočajo postati še boljši, pri tem pa se seveda veselim 

nove ekipe, ki bo prinesla svežo energijo in ideje. Ob tem bi se rada zahvalila vsem, ki ostajajo 

ali se poslavljajo od IO MZT, za vse njihovo delo, saj le s takšno ekipo dosežemo toliko, kot 

smo. Hvala za ves čas, ki je bil vložen v delo MZT in taborništvo v Ljubljani. 

 

  Za IO MZT 

 Anja Novljan 

načelnica MZT 
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PRILOGE 

1. PRISOTNOST ČLANOV IO MZT 

Tabela 12a: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT.  

Zap. št. seje 
IO MZT 

1. seja 2. seja 3. seja 4. seja 5. seja 6. seja 7. seja 8. seja 

28. 3. 2013 11. 4. 2013 25. 4. 2013 9. 5. 2013 23. 5. 2013 6. 6. 2013 12. 9. 2013 26. 9. 2013 

         

Jaka Fortuna X X X X X X X  

Anja Novljan X X X X X  X X 

Irena Rojko X X   X X X  

Matej Radinja X X X  X X X X 

Živa Novljan X X X X  X  X 

Tin Kastelic X X X X X X X X 

Matevž Adamič X X X X X X X X 

Miha Maček X X X X   X  

Polona Žehelj X X X X X X X X 

Manca Smolej  X X X X X  X 

 

Tabela 12b: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT. 

Zap. št. seje 
IO MZT 

9. seja 10. seja 11. seja 12. seja 13. seja 14. seja 15. seja 16. seja 

10. 10. 2013 25. 10. 2013 7. 11. 2013 21. 11. 2013 5. 12. 2013 19. 12. 2013 9. 1. 2014 23. 1. 2014 

         

Jaka Fortuna X X X X X X X X 

Anja Novljan X X X X  X X X 

Irena Rojko X X  X X X X X 

Matej Radinja  X  X X X X X 

Živa Novljan X X X  X  X X 

Tin Kastelic   X X X  X  

Matevž Adamič X X X X X X X X 

Miha Maček  X X  X  X X 

Polona Žehelj  X X X X  X  

Manca Smolej X X X X X   X 
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Tabela 12c: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT. 

Zap. št. seje 
IO MZT 

17. seja 18. seja 19. seja 20. seja 21. seja 22. seja 23. seja 24. seja 

6. 2. 2013 20. 2. 2014 6. 3. 2014 20. 3. 2014 3. 4. 2014 17. 4. 2014 8. 5. 2014 22. 5. 2014 

         

Jaka Fortuna X X X X X X X X 

Anja Novljan X X X X X X   

Irena Rojko   X X  X X X 

Matej Radinja   X X X  X X 

Živa Novljan  X X X  X X  

Tin Kastelic X X  X  X X X 

Matevž Adamič  X X X X X X X 

Miha Maček  X    X   

Polona Žehelj  X X X X  X  

Manca Smolej X X X X X  X  

 

Tabela 12d: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT. 

Zap. št. seje 
IO MZT 

25. seja 26. seja 27. seja 28. seja 29. seja 30. seja 31. seja 32. seja 

4. 6. 2014 17. 6. 2014 11. 9. 2014 25. 9. 2014 9. 10. 2014 23. 10. 2014 6. 11. 2014 20. 11. 2014 

         

Jaka Fortuna X X X   X X X 

Anja Novljan X X X X X  X X 

Irena Rojko    X  X X X 

Matej Radinja X X  X X X X  

Živa Novljan X X X   X X X 

Tin Kastelic X X X      

Matevž Adamič X X X X X  X  

Miha Maček  X    X X  

Polona Žehelj X X X X X  X  

Manca Smolej X X  X X X  X 

 

Tabela 12e: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT. 

Zap. št. seje 
IO MZT 

33. seja 34. seja 35. seja 36. seja 37. seja 38. seja 

4. 12. 2014 18. 12. 2014 8. 1. 2015 29. 1. 2015 12. 2. 2015 5. 3. 2015 

       

Jaka Fortuna X X X X X X 

Anja Novljan X X X X X X 

Irena Rojko X X X   X 

Matej Radinja X X X X   

Živa Novljan X X X X  X 

Tin Kastelic X      

Matevž Adamič X  X X X X 

Miha Maček  X X X X X 

Polona Žehelj X X X  X X 

Manca Smolej  X X X X X 
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Tabela 13: Skupna prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT. 

Ime in priimek 
Prisotnost/št. 

vseh sej 
Odstotek 
udeležbe 

Jaka Fortuna 35/38 92 % 

Anja Novljan 33/38 87 % 

Irena Rojko 25/38 66 % 

Matej Radinja 28/38 74 % 

Živa Novljan 28/38 74 % 

Tin Kastelic 22/38 58 % 

Matevž Adamič 34/38 89 % 

Miha Maček 20/38 53 % 

Polona Žehelj 29/38 76 % 

Manca Smolej 28/38 74 % 

SKUPAJ 72 % 

 

 

2. PREGLED ČLANSTVA V MZT 

Tabela 14: Pregled članstva po rodovih po posameznih šolskih letih. 

 00/ 

01 

01/ 

02 

02/ 

03 

03/ 

04 

04/ 

05 

05/ 

06 

06/ 

07 

07/ 

08 

08/ 

09 

09/ 

10 

10/ 

11 

11/ 

12 

12/ 

13 

13/ 

14 

14/ 

15 

RaR 164 210 242 222 203 149 144 157 164 188 176 163 126 159 150 

RBB 60 56 70 63 67 65 69 73 79 63 63 72 81 68 70 

RBS 78 78 106 123 143 145 125 150 133 136 154 171 178 176 169 

RČM 79 61 100 106 87 53 45 50 51 48 45 59 58 59 70 

RDV 167 164 154 157 163 149 165 155 187 100 76 83 85 99 101 

RHV 61 76 60 80 82 76 72 71 43 52 56 67 67 68 53 

RMT 113 113 102 108 90 94 112 113 106 112 141 174 155 182 180 

RPK 36 35 24 28 35 36 30 41 48 40 37 65 75 86 128 

RR 82 83 78 101 74 74 59 56 55 66 81 74 105 133 133 

RRZ 0 0 21 30 53 51 46 34 37 0 0 32 0 0 0 

RSa 181 153 144 135 102 118 93 110 77 53 45 55 54 69 60 

RSV 240 216 220 281 242 261 220 230 266 241 217 164 153 149 168 

RTR 69 58 46 52 43 53 33 0 35 37 30 34 37 31 41 

RTT 96 74 65 73 70 51 66 58 60 55 50 62 71 86 103 

SR 0 32 41 35 34 30 10 0 0 0 15 50 0 0 0 

ZR 135 120 112 79 60 80 65 86 134 97 92 92 77 71 90 
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Tabela 15: Pregled članstva po starostnih kategorijah po letih. 

 murni MČ GG PP RR grče SKUPAJ ČLANI 

2000/01 0 590 467 256 0 248 1561 

2001/02 9 580 479 218 0 243 1529 

2002/03 30 579 497 230 0 249 1585 

2003/04 36 633 465 288 0 251 1673 

2004/05 50 540 425 256 0 274 1545 

2005/06 56 516 417 206 0 287 1482 

2006/07 20 426 431 200 0 273 1350 

2007/08 21 496 396 179 8 284 1384 

2008/09 40 516 374 229 19 297 1475 

2009/10 20 468 374 210 16 195 1283 

2010/11 16 474 338 191 45 214 1278 

2011/12 31 532 371 179 34 270 1417 

2012/13 25 532 367 185 15 198 1322 

2013/14 0 549 419 199 38 231 1436 

2014/15 20 595 434 216 57 194 1516 

 
Tabela 16: Pregled števila vodov po letih. 

 Vodi MČ Vodi GG SKUPAJ VODI 

2000/01 81 69 150 

2001/02 77 74 151 

2002/03 76 72 148 

2003/04 76 62 138 

2004/05 70 62 132 

2005/06 75 61 136 

2006/07 63 62 125 

2007/08 62 64 126 

2008/09 66 57 123 

2009/10 59 54 113 

2010/11 59 48 107 

2011/12 62 48 110 

2012/13 63 49 112 

2013/14 64 61 125 

2014/15 70 61 131 

 


