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OCENA DELA MZT V OBDOBJU 2011-2013 
 
8. mandat dela Izvršnega odbora Mestne zveze tabornikov Ljubljana (MZT) se je začel po 
uspešno izvedenih aktivnostih v okviru 15 letnice MZT. Dober vtis, ki smo ga pustili v srcih 
Ljubljančanov in drugih udeležencev aktivnosti, je bil vsem MZT-jevcem dobra odskočna deska 
za nadaljevanje aktivnosti.  

V tem mandatu smo nadaljevali z že dodelanimi idejami programskih aktivnosti, od Taborniškega 
feštivala, ki ga vsako leto obišče tudi več rodov iz drugih koncev Slovenije, raznih učno in 
tekmovalno usmerjenih aktivnosti, do zabavnih večerov, kot sta bila MZT žura. Novost v tem 
obdobju so bili Družbeno-odgovorni dnevi, s katerimi smo pripravili simpatične popoldneve 
posebnim ciljnim skupinam, kot so starejše osebe in osebe z motnjami v razvoju.  
 
Ne pozabimo omeniti »ful hudega vikenda MZT«, ki smo ga jeseni 2012 organizirali za vodstva 
MZT rodov. 2-dnevo srečanje v Gozdni šoli v Bohinju je za udeležence pomenilo motivacijo za 
nadaljnje delo, hkrati pa smo z odlično izpolnjenimi nalogami dokazali, da smo taborniki najboljši 
tim! Letos smo izvedli tudi prvo srečanje za PP-je, ki je potekalo v obliki bowlinga in večernega 
druženja. 
 
Na področju izobraževalnih aktivnosti smo še naprej izvajali enodnevne in večdnevne aktivnosti 
Med slednje spadata vodniška tečaja, izmed katerih velja omeniti GG vodniški tečaj leta 2012, 
kjer se lahko zopet pohvalimo z 20 udeleženci. Tolikšna udeležba je sigurno odraz dobro 
izvedenih tečajev v preteklosti. 
 
V tem mandatu smo se intenzivno lotili še realizacije ideje, ki je na naših tleh zorela že nekaj 
časa, in sicer oblikovanja Strategije in vizije MZT, kot odraz zaznavanje problemov na področju 
taborništva in iskanja rešitev. Ideja dokončanje potrebuje še nekaj skupnih popoldnevov članov 
IO MZT in vodstev rodov. 
 
Kar nekaj časa smo namenili tudi aktivnostim, povezanih z ZTS, od ideje Taborniškega centra, 
do izboljšav na področju novih veščin in programa za mlade, hkrati pa smo velik vložek časa 
namenili pripravam na organizacijo Svetovne skavtske konference, ki bo potekala avgusta 2014 
v Ljubljani. 
 
Z udeležbo in organizacijo taborniških aktivnosti na otroških dogodkih (Otroški bazar in Lunin 
festival) ter dogodkih Slovenske vojske smo poskrbeli za prepoznavnost taborništva v širši 
javnosti. 
 
Rodovom smo pomagali tudi z individualnimi sestanki na temo problemov, ki so jih pestili (od 
kadrovskih do izobraževalnih potreb … ). 
 
Ko potegnemo črto nad vsemi aktivnostmi, ki so se odvijale v tem mandatu, lahko rečemo, da 
smo delo zelo dobro opravili. Seveda ste k temu, poleg članov IO, veliko prispevali tudi rodovi, 
ki ste nesebično priskočili na pomoč, ko smo vas potrebovali. 
 
Več o delu MZT v tem mandatu si lahko preberete v nadaljevanju dokumenta. 
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DELO IO MZT 
 

Delo IO MZT je razdeljeno na različna področja, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju. 
Določene naloge in aktivnosti, ki jih smo jih opravili, so posegale na več različnih področij, zaradi 
česar so navedene v posebnem poglavju.  

 

1. PROGRAM  

V tem mandatu smo v MZT organizirali 8 rednih programskih akcij, 2 programski srečanji 
načelnikov rodov MZT, Taborniški feštival, MZT vikend v Gozdni šoli v Bohinju, začeli pa smo tudi 
z novim sklopom akcij, ki smo jih poimenovali Družbeno-odgovorni dnevi MZT (DOD). Udeležili 
smo se tudi Luninega festivala v Tivoliju ('11). 
Organizacija programskih akcij, 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, kontrolorje ali sodnike pa prispevajo tudi ostali rodovi. 
Organizacija Taborniškega feštivala in MZT žura ni vezana na programske skupine. 
 
Programske skupine (šolsko leto 2011/12): 

1. Vesela srečanja MČ: RDV, RSa, ZR 
2. Fotoorientacija: RMT, RPK 
3. GG race: RaR, RSV 
4. Žaboboj: RTT, RHV, RRZ 

V tem letu MZT aktivnosti niso organizirali RR, RBS, RTR, RBB in RČM.  
 
Programske skupine (šolsko leto 2012/13): 

1. Fotoorientacija: RPK, RTR 
2. Vesela srečanja MČ: RDV, RSa, RBS 
3. GG race: RaR, RČM 
4. Žaboboj: RHV, RBB, RR 

V tem letu MZT aktivnosti niso organizirali ZR, RTR, RSV, RTT in RRZ.  
 
KRATEK POVZETEK PROGRAMSKIH AKCIJ MZT: 
 

1. Posvet načelnikov MZT, 9. september 2011 

Posvet smo izvedli v petek popoldne v hišici Rodu Močvirski tulipani. Prekinili smo z organizacijo 
dvodnevnih posvetov, saj večina načelnikov rodov ni bila več pripravljena temu nameniti toliko 
časa. Zato smo si vzeli nekaj uric in podali predloge za izobraževanja v tistem letu, si izmenjali 
ideje za propagando rodov ob začetku leta ter se družili ob palačinkah. Na posvet nismo povabili 
starešin ljubljanskih rodov, saj se v prejšnjih letih niso odzivali na vabila, v tako skrajšanem 
posvetu pa za njih tudi nismo predvideli nobenih tem. Kljub bolj sproščenemu vzdušju so si 
načelniki želeli še več poudarka na druženju.  
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2. Vesela srečanja MČ, 1. oktober 2011 

Vesela srečanja MČ sta organizirala RDV in RSa. Pri organizaciji bi morali sodelovati tudi ZR, 
vendar se organizacijski ekipi zaradi razmer znotraj rodu in hitre zamenjave skupine z RTR niso 
priključili. Tako je priprava ostala v rokah dveh rodov. Lepo vreme je botrovalo temu, da je bila 
akcija, katere tema je bila Knjiga o džungli, v celoti izvedena v parku med Rašiško ulico, 
Podgornikovo ulico in OŠ Valentina Vodnika. Organizatorji so imeli največ težav z iskanjem 
delavničarjev, izvedbami nekaterih delavnic in splošno koordinacijo. Največja težava za izvedbo 
bi nastala v primeru slabega vremena, saj se organizatorji niso dogovorili za uporabo šole. Dobri 
praksi akcije so bili sestavljanka, katere kos so prejeli udeleženci na vsaki delavnici, ter našitki, 
ki so bili tematsko oblikovani. 
 

3. Fotoorientacija, 19. november 2011 

Akcije sta se skupaj lotila RMT in RPK. Po letu premora je bil štart zopet na Prešernovem trgu. 
Tokratna tema so bile obrti. Udeleženci so se odpravili do točk v ožjem središču Ljubljane, iz 
skupine destinacij je bil tokrat izvzet Ljubljanski grad. Kot novost so bili uvedeni t.i. leteči štarti, 
kar je skrajšalo čakanje ekip na štartu. S strani rodov je bila ta sprememba dobro sprejeta, 
čeprav vsi niso upoštevali navodil. Pohvaljene so bile  domiselne naloge, težave pa so se pojavile 
pri štartnih listih, saj le-ti niso bili označeni s kategorijo. Kategorija »koleščkarji« ostaja del 
akcije. Rodova sta pri organizaciji dobro sodelovala. Ena bolj motečih stvari na štartu je bilo 
istočasno dogajanje predvolilne kampanje za volitve v slovenski parlament. 
 

4. MZT žur, 9. februar 2012 

Organizacijo smo zaupali Matevžu Šeguli – Pamžu iz RTT, ki ni imel lahkega dela. Odločili smo 
se za novo lokacijo, klub K4, s čimer smo želeli privabiti več udeležencev. Neprijetne izkušnje 
smo imeli z varnostniki kluba K4, saj smo dobili kar nekaj pripomb na njihovo varovanje. Slabo 
ali prepozno smo opozorili na potrebo po osebni izkaznici, zato je s strani tistih, ki je niso imeli, 
prišlo do kar nekaj slabe volje, saj drugi dokumenti s sliko niso veljali (npr. dijaška izkaznica). 
Pozitivna prednost tega prostora je bila možnost izvedbe spremljevalnega programa. Nastopil je 
band Wet dreams, animatorja pa sta pripravila še nekaj točk. Tema žura je bila Suit up! 
 

5. GG race, 17. marec 2012 

GG-ji so se na učno orientacijo podali iz Tacna, pot pa jih je vodila na Šmarno goro. Organizatorja 
(RaR in RSV) sta si že na začetku dobro razdelila naloge, poleg klasičnih orientacijskih 
preizkušenj so na progo postavili tudi točko, na kateri so tekmovalci abzajlali in ob sodelovanju 
lovcev streljali z zračno puško. Ob prihodu na cilj so jih čakale še druge aktivnosti, ki so krajšale 
čas do razglasitve rezultatov.  
 

6. Taborniški feštival, 21. april 2012 

16. Taborniški feštival se je tradicionalno odvijal v parku Tivoli med Jakopičevim sprehajališčem 
in ribnikom. Pripravili smo 37 taborniških in 13 delavnic drugih organizacij. Častna pokroviteljica 
Taborniškega feštivala je bila soproga predsednika republike Slovenije gospa Barbara Miklič Türk, 
ki je bila nekoč tudi  tabornica. Ogledala si je dogajanje in imela govor v osrednjem zboru. Na 
zboru smo podelili tudi nekatera priznanja in zahvale zaslužnim tabornikov in drugim sodelavcem 
(ZOO Ljubljana, Policija, Slovenska vojska, Slovenska filantropija). Taborniški feštival je še 
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vedno ena najbolj obiskanih slovenskih taborniških akcij, saj se je udeležuje tudi veliko rodov 
drugih območij – letos se je našega praznika udeležilo toliko »neljubljanskih« kot ljubljanskih 
rodov. To je še dodatno potrdilo o prepoznavnosti in kvaliteti akcije. 
 

7. Žaboboj, 26. maj 2012 

Na sončen dan so nam v Sračji dolini preizkus znanja pripravili člani rodov RTT in RHV. V 
organizacijski ekipi bi morali sodelovati tudi RRZ, vendar se na pozive niso odzvali, zato sta 
omenjena rodova pripravila akcijo brez njih. Nekoliko so se oddaljili od prakse prejšnjih let in za 
panoge okoli štarta (torej ne na progi orientacije) ni bilo časovne liste. Ekipe so se razveselile 
tudi ponovnega kuhanja. Na progi za GG je zaradi slabega razporeda prihajalo do večjih zastojev 
in se ja zato konec pomaknil na okoli 17. uro, medtem ko so MČ-ji končali okoli 14. ure. 
Organizatorji so imeli nekaj težav pri iskanju sodnikov in pri dogovarjanju z lastniki parcel. 
Razglasitve rezultatov in podelitve nagrad ni bilo, saj so se načelniki odločili, da tega ne izvajamo 
več, ker se ekipam ne ljubi čakati na zaključek tekmovanja. 
 

8. Srečanje načelnikov MZT, 15. september 2012 

Zaradi želje načelnikov ljubljanskih rodov smo se odločili, da srečanje septembra ne poteka v 
obliki posveta ali sestanka, ampak v obliki druženja. Zbrali smo se pred Lutkovnim gledališčem 
in se po skupinah odpravili na Ljubljanski grad, med potjo pa smo skupine ugotavljale, kaj in 
kdo je MZT ter kakšen odnos imamo do te organizacije. Na grajskem dvorišču smo se pogovorili  
o teh ugotovitvah, nato pa smo se odpravili na razgledni stolp, kjer je vsaka skupina posnela še 
fotografijo na temo taborniki in Ljubljana. 
 

9. Fotoorientacija, 20. oktober 2012 

Fotoorientacijo smo prestavili v oktober, saj je takrat načeloma vreme bolj prijazno kontrolorjem, 
ki čakajo na kontrolnih točkah po Ljubljani. Ker je ta termin bolj v začetku šolskega leta, ima še 
dodaten promocijski pomen. Tokrat so si organizatorji izbrali kar dve temi – iskali smo klopi, kjer 
smo spoznavali znane Ljubljančane. Akcija ostaja dobro obiskana, kategorija koleščkarji je še 
bolj zaživela. Nekaj manj obiska smo bili sicer deležni s strani rodov drugih območij, kar je možna 
posledica dejstva, da je bilo istega dne v Medvodah taborniško tekmovanje, ki je bilo namenjeno 
tudi GG-jem. 
 

10.  Vesela srečanja MČ, 17. november 2012 

Vesela srečanja MČ so se vrnila v šolo. Zaradi zamenjave termina izvedbe s Fotoorientacijo akcije 
ne moremo več v celoti izvajati v parkih, poleg tega pa je izvedba v parkih postala preveč 
podobna Feštivalu. Tokrat smo gostovali na OŠ Polje, kjer so najmlajši spoznavali Slovenijo in 
njene lepote. Plazili so se po rovih Postojnske jame, se povzpeli na Triglav, kjer so se podpisali 
na Aljažev stolp in bili krščeni, tekmovali na veslaški regati, prenašali sol, pomagali v tovarni 
avtomobilov in počeli še veliko drugih stvari. Tema je bila dobro izbrana. Udeleženci so pogrešali 
aktivnosti na dvorišču, ki bi ga v lepem vremenu vseeno lahko izkoristili in nekaj aktivnosti izvedli 
tudi na prostem. 
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11.  Vikend MZT, 24. in 25. november 2012 

Ideja o taki akciji je zorela že kar nekaj časa, zato smo se odločili, da je skrajni čas, da jo 
pripravimo. Organizacije se je lotil kar IO MZT z vodjo Ireno Rojko (RBS). Datum smo določili že 
maja in ga zavitega v skrivnost sporočili rodovom. Za lokacijo smo določili Gozdno šolo v Bohinju. 
Odzivnost je bila zelo dobra, saj je večina rodov pripeljala svoje predstavnike. Pripravili smo 
družabne aktivnosti (vožnja s kanujem, večerni kviz, pečenje kostanja, igra pihanje sveče), 
predstavili delovno verzijo Strategije in vizije MZT, ki jo pripravlja IO MZT in v skupinah smo 
iskali rešitve za težave, ki so opredeljene v dokumentu. Sodeloval je tudi načelnik ZTS za vzgojo, 
izobraževanje in delo z odraslimi, Domen Uršič, ki je udeležencem približal spremembe 
izobraževalne sheme ZTS. Izkoristili smo tudi priložnost in z zbranimi devetimi starešinami 
predebatirali par tem. V nedeljo so se nam pridružili člani Teambuilding akademije; ker so bili 
sami večinoma tudi taborniki, so nam ponudili, da pripravijo delavnico Krepitev timskih vezi. 
Udeleženci so bili postavljeni pred zahtevne timske naloge - pri eni od le-teh je ena od ekip 
podrla časovni rekord reševanja. Odzivi udeležencev so bili zelo dobri, saj so sporočili, da se zdaj 
čutijo bolj povezane z MZT, da so bolj motivirani in si želijo več takih dogodkov. Zadovoljni so 
bili tudi s programom Teambuilding akademije. Ne preostane nam drugega kot to, da podobne 
dogodke organiziramo večkrat. 
 

12.  MZT žur, 7. februar 2013 

Organizacijo letošnjega MZT žura smo zaupali Janezu Koširju (RSV), ki se je izziva lotil z 
veseljem. Med predlaganimi lokacijami smo se odločili za Nebotičnik. Lanska izkušnja nas je 
naučila, na kaj vse moramo biti pozorni pri organizaciji in dogovarjanju z lastniki lokala, zato je 
letos ta komunikacija potekala precej bolj tekoče, dogovori pa so bili bolj korektni. Za nas je bil 
rezerviran en prostor, vendar smo se lahko zadrževali tudi v kavarni in na terasi, kar je bilo zelo 
dobrodošlo za tiste, ki so se raje odmaknili od glasne glasbe ter se pogovarjali. Janezu Koširju 
je pri izvedbi tematskih aktivnosti (Hollywood) pomagala ekipa, ki je poskrbela za intervjuvanje 
na rdeči preprogi in fotografiranje, v program pa je bila vključen tudi nastop Davida Guette. Na 
željo lastnika lokala smo z žurom zaključili uro prej, kot je bilo dogovorjeno, kar je povzročilo 
nekaj negodovanja sicer že redkih udeležencev. Na žur so letos prišli tudi gostje iz tujine – 
avstrijski skavti, ki so bili nad žurom navdušeni. Janez Košir je bil za organizacijo in trud 
pohvaljen, potrudil se je pri programu, poiskal dobro lokacijo in se dobro dogovoril z lastnikom 
lokala (tudi varnostniki so bili zelo korektni). 
 

13.  Družbeno-odgovorni dnevi MZT (DOD) 

Družbeno-odgovorni dnevi MZT so nastali kot nadaljevanje in razširitev akcije, ki sta jo izvedla 
RBS in RSa, ko so obiskali Dom starejših občanov Bežigrad in stanovalcem pripravili družabni 
program. Organizatorji so menili, da je za udeležence – tako tabornike kot tiste, ki se programa 
udeležijo – izkušnja zelo pozitivna in da je takih akcij v našem območju premalo. Rodovi so idejo 
sprejeli in projekt je zaživel. Vodja projekta je bila prvo leto Lucija Rojko RBS, z letošnjim šolskim 
letom pa je vodenje prevzela Mia Straus RBS. Lansko šolsko leto smo imeli načrtovane tri DOD, 
vendar smo se kasneje prilagajali interesu in možnostim, večinoma pa smo morali sobotne 
termine prestaviti na dneve med tednom, saj je šlo v večini primerov za ustanove in zavode, ki 
ob vikendih nimajo programa. Prvi DOD smo izvedli 28. 9. 2011 v domu Malči Belič, naslednjega 
15. 11. 2011 v Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar, 16. 2. 2012 smo nameravali oditi 
na Pediatrično kliniko, vendar se zaradi prepovedi obiskov zaradi bolezni tja nismo odpravili. 
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Namesto tega smo se dogovorili z domom Malči Belič, da 1. 3. 2012 ponovno pridemo k njim. 
30. 5. in 21. 11. 2012 pa smo se odpravili v Zavod za gluhe in naglušne. Povsod smo bili z 
veseljem sprejeti, saj smo jim s svojimi aktivnostmi popestrili dan. V projektu  so sodelovali člani 
več rodov: RaR, RBB, RBS, RDV, RPK, RR RSa in RTR. Ker je bila akcija tako dobro sprejeta, smo 
se odločili, da jo bomo izvajali tudi v prihodnje. 
 

Tabela 1: Pregled programskih aktivnosti v obdobju 2011-2013 
 

Zap. 
št. Ime akcije Datum Vodja 

Št. udeležencev 
otroci/vodniki/osebje 

Št. rodov 
MZT 

Št. 
ostalih 
rodov 

  LETO 2011 

1 Vesela srečanja MČ 1. 10. Nejc Petrišič (RSa) 
220/52/41 (20 
netabornikov) 12 1 

2 Fotoorientacija 19. 11. Špela Osredkar (RMT) 465/88/37 14 6 

  LETO 2012 

3 MZT žur 9. 2. Matevž Šegula (RTT) 0/319/10 14 11 

4 GG race 17. 3. Anja Drešar (RaR) 142/38/30 9 1 

5 Taborniški feštival 21. 4. 
Matej Klinc (IO MZT), 
Helena Ločniškar (RaR) 

613/149/106 (32 
prijavljenih 
netabornikov) 

14 14 

6 Žaboboj 26. 5. Barbara Butara (RHV) 213/46/49 10 0 

7 Fotoorientacija 20. 10. Nina Ražen (RTR) 385/60/33 13 2 

8 Vesela srečanja MČ 17. 11. Lan Lajovic (RDV) 260/58/44 14 1 

9 MZT vikend 24.-25. 11. Irena Rojko (IO MZT) 0/35/12 13 0 

10 DOD daljše obdobje 
Lucija Rojko (RBS), Mia 
Straus (RBS) 56 (6 netabornikov) 8 0 

  LETO 2013 

11 MZT žur 7. 2. Janez Košir (RSV) 0/293/7 13 18 

 
 
V tem mandatu smo poleg Taborniškega feštivala izvedli pet programskih akcij, 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 (v oklepaju). Razvidno je, da rodovi, ki organizirajo akcijo, prispevajo največ osebja in 
tako razbremenijo ostale rodove. Kljub temu obstaja na vsaki akciji potreba po dodatnem osebju 
iz ostalih rodov. Ne glede na pripravljenost rodov, da prispevajo osebje, na vrednotenjih pogosto 
slišimo, da je bilo število delavnic premajhno ali pa, da je bila gneča na kontrolnih točkah. Da bi 
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 
 

Rod 
VS MČ 2011 

Fotoorientaci
ja 2011 

GG race 
2012 

Žaboboj 
2012 

Fotoorientaci
ja 2012 

VS MČ 2012 

RaR 3 (27) 1 (37) 18* (18) 0 (5) 2 (26) 0 (20) 
RBB 0 (10) 0 (26) 0 (0) 0 (0) 0 (25) 0 (32) 
RBS 3 (38) 4 (67) 0 (44) 7 (57) 4 (65) 11* (37) 
RČM 0 (3) 0 (12) 0 (5) 0 (7) 1 (20) 2 (17) 
RDV 10* (2) 0 (24) 0 (0) 2 (0) 0 (13) 10* (7) 
RHV 2 (12) 1 (5) 0 (0) 6* (12) 0 (18) 4 (10) 
RMT 3 (33) 21* (88) 0 (32) 4 (41) 1 (53) 0 (35) 
RPK 4 (14) 7* (26) 2 (4) 4 (16) 9* (29) 4 (18) 
RR 0 (0) 0 (13) 0 (5) 2 (15) 0 (35) 2 (31) 
RRZ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0* (0) 0 (0) 0 (0) 
RSa 7* (18) 0 (12) 0 (8) 0 (0) 0 (0) 5* (4) 
RSV 3 (31) 1 (56) 8* (15) 4 (30) 3 (44) 0 (18) 
RTR 2 (8) 2 (9) 0 (0) 2 (7) 10* (16) 0 (3) 
RTT 3 (5) 1 (18) 2 (5) 8* (23) 1 (22) 0 (8) 
ZR 1* (14) 0 (13) 0 (0) 0 (0) 2 (16) 0 (13) 

* - organizatorji akcije 

 
Že na začetku mandata smo želeli začeti s koordinacijo programa za PP-je, saj so rodovi izrazili 
potrebo po tem. Sestala se je skupina PP načelnikov rodov, vendar temu ni sledila nobena akcija. 
Potrebo po PP programu smo zabeležili tudi pri snovanju Strategije in vizije MZT, zato smo 
novembra 2012 določili vodjo, ki bo skrbela za organizacijo PP akcij za. To vlogo je prevzela 
Jasna Muhič iz RSV. Njena naloga je, da na letni ravni pripravi nekaj akcij, ki se jih PP-ji 
udeležujejo glede na lasten interes. 
 
V letu 2012 smo se lotili tudi popravkov propozicij Žaboboja, saj smo v preteklih letih ugotovili 
nekaj nekorektnosti, ki jih želimo odpraviti. V ta namen so bili rodovi pozvani, da se njihovi člani 
vključijo v skupino, ki bo poskrbela za popravke. Hkrati pa so bili vsi rodovi povabljeni, da 
pošljejo komentarje, ki so jih zbrali ob zadnjih nekaj izvedbah. Skupino vodi Anja Novljan, 
sestavljajo pa jo še Jasna Muhič (RSV), Maja Kramar (RR), Eva Škofic (RBS), Barbara Butara 
(RHV), Lovrenc Pavlin (RMT), Grega Pompe (RTT), Laura Siegl (RBB) in Rebeka Zelko (RBB). 
Skupina se je do sedaj sestala 3-krat, delo pa želi zaključiti do konca meseca marca. Popravljene 
propozicije bodo rodovi nato dobili v elektronski verziji, po izvedbi in preizkusu popravkov pa 
bodo izdane tudi v papirnati obliki. 
 
Junija 2011 smo dobili povabilo organizatorjev Luninega festivala, naj na prireditvi sodelujemo 
s svojo predstavitvijo. V osrednjem delu prizorišča smo imeli stojnico, nekoliko stran pa prostor, 
kjer smo postavili nekaj šotorov ter mini progo preživetja. Postavili smo tudi lov na lisico, na 
katerem so otroci zbirali štampiljke in na koncu morali ugotoviti, v katerem šotoru se skriva 
lisica, ki čuva bombončke. V šotorih so lahko tudi barvali pobarvanke. Na prireditvi smo bili 
prisotni cel dan, naredili smo dve izmeni. Naša aktivnost je bila dobro obiskana, prišli pa so 
predvsem majhni otroci. V letu 2012 k sodelovanju nismo bili povabljeni. 
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Tabela 3: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2011/12 
 

Prisotnost Rodovi 
100 % RaR, RBS, RPK 
90 % RTT 
80 % RDV, RMT, ZR 
70 % RSV 
60 % RHV, RR, RTR 
30 % RČM, RSa 
20 % RBB 
0 % RRZ 

 
V šolskem letu 2012/13 ni bilo več možno srečevanje na Parmovi 33, zato je vsako načelništvo 
v gosteh pri drugem rodu. Tako se rodovi še bolje spoznavajo med seboj. 
 
Tabela 4: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2012/13 
 

Prisotnost Rodovi 
100 % RČM, RSV 
80 % RBS, RPK, RMT, RHV, RR 
70 % RaR, RTT, ZR 
50 % RSa 
30 % RTR 
20 % RBB, RDV 
0 % RRZ 

 
 
Tudi v tem mandatu smo člani IO MZT dvakrat v letu obiskali ljubljanske rodove – enkrat pozimi, 
enkrat na taborjenju. Obiske smo v parih izvajali člani IO MZT in strokovne službe. Na obiskih 
smo se posvetili naslednjim temam: 

• finančno-materialno poslovanje rodov, 
• družbena odgovornost, 
• vesela srečanja MČ, 
• vodniški tečaji, 
• prostovoljstvo in taborniki, 
• enota za zaščito in reševanje MZT, 
• teme podane s strani ZTS (rast organizacije, programsko področje, izobraževanje, odnosi 

z javnostmi, mednarodna dejavnost, fin-mat, delo z odraslimi). 
 

2. VZGOJA KADROV 

Vzgoja kadrov v MZT se ukvarja s prepoznavo potreb rodov po izobraževanjih in organizacijo le-
teh. Do tega pride preko pogovora z načelniki, starešinami in ostalimi. Pohvalno je, da znajo  
rodovi razmišljati o področjih, kjer so šibki in so tako izobraževanja pripravljena prav za njih. 
Večina ljubljanskih rodov se generalno gledano redno udeležuje izobraževalnih dogodkov. Želimo 
si, da bi izobraževanja v MZT skrbela ne le za kratkoročne potrebe rodov, kot so na primer 
delavnice, ki se na določeno obdobje ponovijo (vrisovanje, rodova blagajna ... ), temveč tudi, 
da bi bili izobraževalni dogodki taki, s katerimi bi si lahko rodovi dolgoročno pomagali in s tem 
dosegli rast v kakovosti in številčnosti.   
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a) Vodniška tečaja 

Po ustaljeni praksi potekata vodniška tečaja GG in MČ na isti lokaciji ob istem terminu s skupnim 
starešino.  
 
Tabela 5: Vodstvo vodniških tečajev in termini 
 

Leto 
MČ VODNIŠKI TEČAJ GG VODNIŠKI TEČAJ 

Starešina 
Vodja Datum Vodja Datum 

2011 Anja Novljan 21.-30. 8. 2011 Matej Klinc 21.-28. 8. 2011 Peter Habjan 

2012 Anja Novljan 19.-28. 8. 2012 Petra Grmek 19.-26. 8. 2012  Matej Klinc 

 
Medtem, ko se je število MČ tečajnikov ustalilo pri 20 (želimo si, da bi bilo število višje), je GG 
tečaj v tem mandatu dosegel preskok: iz 6 udeležencev v letu 2011 na 20 udeležencev v letu 
2012.  
 
Tabela 6: Udeležba na vodniških tečajih po rodovih v preteklem mandatu 
 

ROD MČ VT 2011 GG VT 2011 MČ VT 2012 GG VT 2012 

RTT  2 2 2 

RSV 1 1 1 3 

RBS 3  1 1 

ZR    1 

RDV 2 2 2 1 

RR 1   1 

RBB 1  1 1 

RaR 1 1  1 

RMT 1  1 2 

RČM 2  4 1 

RTR 1  2 1 

RPK 1  1 2 

RHV 1  2  

RSa 3   1 

RPEJ Zagorje    1 

RST Domžale 3  2 1 

RAJ Cerkno   1  

SKUPAJ: 21 6 20 20 

 
V okviru tečajev velja omeniti, da se je MČ mentorica Maja Kramar udeležila ZTS usposabljanja 
za mentorje na tečajih, Anja Novljan in Petra Grmek pa sta se udeležili tečaja ALT. Vodstvo 
tečajev je organiziralo tudi nekaj SVOVT-ov. 
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b) Izobraževanja med letom 

Skozi mandat so med letom potekale različne aktivnosti. Nadaljevali smo z delavnicami, ki so se 
v prejšnjem mandatu izkazale za uspešne, imeli pa smo tudi tri srečanja, namenjena izmenjavi 
izkušenj med rodovi. Teme usposabljanj so bile izbrane izrecno glede na željo rodov, zaradi česar 
bi bila lahko udeležba na nekaterih višja. 
 
Potrebno je izpostaviti tudi sodelovanje z drugimi območji. Naših izobraževanj se udeležujejo 
tudi neljubljanski rodovi – izrazito zanimanje so pokazali predvsem za delavnici na temo pravno 
formalnega delovanja rodu in rodove blagajne. Glede prve pomoči smo se povezali s kranjskimi 
taborniki in na njihov tečaj poslali štiri tečajnike. 
 
V spodnji tabeli se nahajajo letni izobraževalni dogodki, ki smo jih pripravili v MZT v tem mandatu 
z izvajalci dogodkov. 
 
Tabela 7: Letni izobraževalni dogodki, ki smo jih pripravil ter izvajalci dogodkov 
 

DATUM DOGODEK IZVAJALEC 

26.10.2011 Delavnica: Dohodnina Jaka Fortuna, Matevž Adamič 

27.10.2011 Delavnica: Vloga vodnika v rodu Jasna Muhič, Irena Rojko 

25.11.2011 Izmenjava izkušenj: Motivacija vodstva čez leto Irena Rojko 

16.2.2012 Delavnica: Vrisovanje Blaž Grah, Marjan Maček 

21.3.2012 Izmenjava izkušenj: Pridobivanje novih članov Irena Rojko 

12.4.2012 Izmenjava izkušenj: Dober program za tabor Irena Rojko 

28.-29.4. 2012 Vikend življenja v naravi Anja Drešar, Rok Pandel 

25.11.2012 Team building, komunikacija in konflikti Teambuilding akademija 

17.1.2013 Pravno-formalno delovanje rodu, vloga starešine Katarina Jesenko 

21.2.2013 Rodova blagajna Matevž Adamič 

 
 
Tabela 8: Prisotnost MZT rodov na letnih izobraževalnih dogodkih 
 

ROD 

DOGODEK 

Doho-
dnina 

Vloga 
vodnik
a v 
rodu 

Motivac
ija 
vodstv
a skozi 
leto 

Vriso-
vanje 

Pridob. 
članov 

Dober 
taborni 
progra
m 

ŽVN 
vikend 
+ 
delavni
ca 

Team 
buildin
g 

Pravno
-form. 
delova
nje 
rodu 

Rodova 
blagajn
a 

RTT   1   1   3 5 3 1 1 

RSV 1     1 1 2   4 2   

RBS   2 1 1   3 3 3 1 3 

ZR       2   1   3 1   

RDV 1 3   4     1 3 2 1 

RR         1     3 1 1 

RBB               1     

RaR     1         3     
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RMT         3   2 1 1 2 

RČM               3 3 2 

RTR   3 1           2 1 

RPK   2 2 4 1 1   3 1 1 

RHV     1     1   3     

RSa         1     2 1   

SKUPAJ: 2 11 6 13 7 11 11 35 16 12 

 
 
Tabela 9: Prisotnost neljubljanskih rodov na letnih izobraževalnih dogodkih 
 

ROD 

DOGODEK 

Vrisovanje 
ŽVN vikend + 

delavnica 
Pravno-form. 

delovanje rodu 
Rodova blagajna 

RPEJ Zagorje 1     1 

II. SNOUB Maribor   1     

RKV Postojna     2   

REŠ Vrhnika     1 2 

RSK Idrija     2 2 

KR Kranj     1   

RSO Kranj     2   

RKJ Ravne na Koroškem     2 2 

RSK Škofja Loka     2 1 

RLA Grosuplje       1 

RZŽ Žiri       1 

RS Logatec       2 

SKUPAJ: 1 1 12 12 

  
 

3. PODPORA 

a) Strokovna služba 

Članico strokovne službe, zadolženo za administracijo, Heleno Ločniškar (RaR) je 6. oktobra 2011 
zamenjala Lucija Rojko (RBS).  

Funkcijo blagajničarke je v tem mandatu opravljala Zarja Klun (RDV). 

Prav tako je kot član strokovne službe sodeloval tudi Vid Vidic (RTT), in sicer je skrbel za prijave 
in poročila na različne razpise (MOL, URSM … ). 

Funkcijo gospodarja je tudi v tem mandatu opravljal Matej Maček (ZR).  

Člani strokovne službe so zelo aktivno sodelovali tudi pri vseh ostalih aktivnostih MZT (program, 
izobraževanja, podpora ... ).  
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b) Pomoč rodovom 

Pomoč rodovom se je nadaljevala v več oblikah. Rodovom smo pomagali pri komunikaciji z 
Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL, kjer so si rodovi lahko izposodili opremo 
za izvedbo letnih taborjenj. Dogovarjanje s Slovensko vojsko glede prevozov opreme je v celoti 
prevzela ZTS. 
 
Pomoč je bila tudi v tem mandatu zagotovljena tudi s podporo rodovom, ki so organizirali MZT 
akcije. 
 

c) Oprema 

V preteklem mandatu ni bilo večjih nakupov opreme, nadaljevali pa smo z nakupi opreme za 
kuhinjo, ki je sedaj, kar se tiče drobne opreme (lonci, posode, škatle, kuharski pribor … ), že 
zelo dobro založena in nam omogoča izvajanje vodniških tečajev brez izposoje pri rodovih ali 
drugih virih. 
 
Nadaljevalo se je popravilo šotorov in ostale opreme. 

 

d) Skladišče MZT 

Nadaljevalo se je urejanje skladišča, ki je v precej boljšem stanju kot pred začetkom dela 
trenutnega gospodarja, vendar pa še vedno ni v povsem zadovoljivem stanju. Še vedno ostaja 
želja po večjem skladišču.  
 
Prošnja za brezplačen najem skladišča pri MOL žal ni pripeljala do nobenih ugodnih rešitev za 
MZT. 
 

e) Pisarna MZT 

Po oceni trenutnega IO ostaja pisarna MZT ena izmed prioritetnih nalog, ki bi omogočala lažje in 
boljše delovanje celotne organizacije, saj bi v njej lahko organizirali tako seje IO kot tudi različne 
izobraževalne delavnice in sestanke za organizatorje MZT akcij. 
 
Tudi na področju pisarne prošnja, ki smo jo posredovali na MOL, kljub dobremu začetku, ni 
prinesla nobenega vidnega napredka. 
 

 

4. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

a) Zunanja promocija 

V okviru promocije MZT smo sodelovali na otroških prireditvah Otroški bazar (2011 in 2012, v 
sodelovanju z ZTS) ter Lunin festival v parku Tivoli (2011). V sodelovanju z ZTS smo se udeležili 
tudi dneva odprtih vrat vojašnice Vrhnika. 
 
Pred Fotoorientacijo in Taborniškim feštivalom, akcijama namenjenima širši javnosti, smo medije 
preko liste novinarjev obveščali s sporočili za javnost. Prav tako smo novinarje obveščali o 
družbeno-odgovornih dnevih MZT, ki so programska novost tega mandata, ki poleg družbeno-
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odgovornega elementa lahko bistveno pripomorejo k promociji taborništva. Fotoorientacijo in 
Taborniški feštival smo, kot najodmevnejši akciji, predstavili z vabilom tudi v glasilu MOL 
Ljubljana. Pozitiven odziv novinarjev sta doživela Fotoorientacija 2011 (intervju s Špelo Osredkar 
na radiu Antena) ter Taborniški feštival, ki je bil deležen največ pozornosti s strani medijev 
(najbolj izpostavljeni sta bili objavi v časopisih Dnevnik in Nedelo). Akcijo smo poleg plakatov 
po Ljubljani promovirali preko različnih internetnih portalov (Napovednik, RTV SLO, Citymagazin 
idr.) ter preko interaktivnega portala GEM na avtobusih LPP. Novinarje, ki so v preteklosti že 
pisali o tabornikih oz. so povezani s taborništvom, smo na Taborniški feštival tudi osebno 
povabili. 
 
V okviru Taborniškega feštivala smo v letu 2012 organizirali tiskovno konferenco v tednu pred 
samo akcijo, vendar smo se zaradi neudeležbe odločili, da je v prihodnje bomo več pripravljali 
 
Vsako leto k sodelovanju na Taborniškem feštivalu povabimo tudi veliko zunanjih organizacij, ki 
so na različne načine povezane z našim delom ali namenjene otrokom, število njihovih delavnic 
pa je v preteklih dveh letih presegalo 10 delavnic na posamezni akciji.  
 
V sklopu MZT kolekcije smo zaradi zanimanja članov ponovno ponudili možnost nakupa osebnih 
kompletov prve pomoči "Moja prva". 
 
Projekt MZT promocijskega filma trenutno stoji (predvsem zaradi tehničnih zapletov pri 
snemanju), prav tako je na isti točki ostal projekt Himna MZT. 
 

b) Notranja promocija 

Tabornike iz celotne Slovenije smo o vseh naših dogodkih redno obveščali preko obvestil na MZT 
spletni strani, preko portala rutka.net, MZT (preko 400 članov) in ZTS skupine na Facebooku ter 
različnih mailing list. 
 
Občasno smo na načelniško listo MZT pošiljali tudi obvestila drugih organizacij (CNVOS, L'MIT 
itd.) o različnih delavnicah in izobraževanjih. 
 

c) Tiskovine 

V času mandata smo ponatisnili šolske urnike, predstavitveno brošuro MZT (t.i. harmonike)  in 
balone z logotipom MZT. Nova promocijska tiskovina v tem mandatu so bile kazalke za v knjige. 
 
 

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 ter Oddelek za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL) in sponzorstev v obliki finančnih in materialnih sredstev 
(največji delež predstavljajo sponzorstva in materialna sredstva za Taborniški feštival). Pri banki 
Hypo Group imamo vezane štiri depozite v skupni vrednosti 42.638,53 EUR in pri Factor banki 
depozit v vrednosti 15.000,00 EUR. V letu 2011 in 2012 smo z naslova donacij iz dela dohodnin 
prejeli 854,55 EUR.  



 

 
Mandatno poročilo 2011-2013 

 15 

Tabela 10: Pregled prijav na razpise v letih 2011 in 2012 

  
LETO URAD PRIJAVE ODOBRENI 

PROJEKTI 
ZNESEK 

2011 Urad RS za mladino 1 0 0,00 € 
Urad za mladino MOL 3 3 5.301,00 € 

2012 Urad za mladino MOL 3 3 7.701,00 € 

 
a) Interni zaključni račun 

 
Tabela 11: Struktura prihodkov poslovanja v letih 2011 in 2012. 
 

PRIHODKI 
2011 2012 

v EUR v % v EUR v % 
1 Lastna dejavnost 11.440,48 32,0 11.390,24 19,4 
2 Sredstva iz proračuna 13.269,12 37,1 12.835,43 21,8 
3 Dotacije 1.100,00 3,1 2.200,00 3,7 
4 Prispevki članov 320,12 0,9 0,00 0,0 
5 Promocija MZT 360,00 1,0 150,00 0,3 
6 Finančni prihodki 20,01 0,05 19,24 0,03 
7 Depozit 0,00 0,0 13.874,69 23,5 
8 Ostalo* 3.235,87 9,0 13.347,21 22,7 
9 Transferji 6.000,00 16,8 5.000,00 8,5 
10 Delo IO 0,00 0,0 95,00 0,2 

 SKUPAJ 35.745,60 100 58.911,81 100 

*Ostalo v letu 2012 zajema prihodke Roverway-a in Techuane. 
Vir: Zaključni račun MZT za leti 2011 in 2012 

 
Tabela 12: Struktura odhodkov poslovanja v letih 2011 in 2012. 
 

ODHODKI 

2011 2012 

v EUR v % v EUR v % 

1 Lastna dejavnost 20.223,92 54,5 10.644,65 15,9 
2 Delo organov 3.732,90 10,0 3.370,43 5,0 

3 Računovodske storitve 1.296,00 3,5 1080,00 1,6 

4 Promocija MZT 887,04 2,4 1.093,17 1,6 

5 Nakup opreme 713,90 1,9 0,00 0,0 
6 Članarine 0,00 0,0 0,00 0,0 

7 Finančni odhodki 88,89 0,2 89,77 0,1 

8 Transferji 6.217,50 16,7 5.087,43 7,6 
9 Depoziti 0,00 0,0 28.461,00 42,6 

10 Donacije rodovom 0,00 0,0 3.200,00 4,8 

11 Ostalo 3.946,08 10,6 13.780,48 20,6 

 SKUPAJ 37.106,23 100 66.806,45 100 

*Ostalo v letu 2012 zajema odhodke Roverway-a in Techuane     
Vir: Zaključni račun MZT za leti 2011 in 2012 
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b) Rekapitulacija poslovanja v letih 2011 in 2012 

 
Tabela 13: Rekapitulacija poslovanja v letih 2011 in 2012. 
 

Rekapitulacija poslovanja 2011 2012 
Prihodki 35.745,60 58.911,81 
Odhodki 37.106,23 66.806,93 

SKUPAJ - 1.360,63 - 7.895,12 

Vir: Zaključni račun MZT za leti 2011 in 2012 
 

Rekapitulacija poslovanja sicer kaže negativno sliko, vendar je bilo to načrtovano, saj je potrebno 
upoštevati dejstvo, da smo v letu 2011 praznovali 15 let MZT in pripravili prireditev Teden 
taborništva v centru Ljubljane. V letu 2012 smo pri Factor banki vezali sredstva v višini 15.000,00 
EUR, kar na letni ravni predstavlja precejšen odhodek.  
 
 

6. DELO ČLANOV IO, KI NIMAJO TOČNO DOLOČENEGA 
PODROČJA DELA  

IO MZT sestavljajo, poleg direktno voljenih načelnic/načelnikov za posamezna področja dela, 
tudi trije člani IO MZT, katerih naloge niso opredeljene v imenu funkcije, na katero so izvoljeni. 
Ti člani IO MZT ponavadi priskočijo na pomoč tam, kjer je to v tistem trenutku najbolj potrebno. 
Njihovo delo ponavadi ni "vidno" navzven, vendar je njihov doprinos bistven za uspešno delo IO 
MZT. V spodnjih alinejah so naštete zgolj njihove najbolj bistvene aktivnosti.  
 

Miha Maček: 

• Podpora načelnici MZT in ostalim resornim načelnikom, kadar je bila izražena taka želja.   
• Podpora rodovom MZT pri njihovem delu (sestanki, svetovanje, delavnice). 
• Vodja projekta Strategija in vizija MZT.  
• Pomoč pri pripravi Taborniških feštivalov (sodelovanje s sponzorji in donatorji, podpora 

pri odnosih z javnostmi, pomoč pri izvedbi aktivnosti).  
• Pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev iz različnih razpisov. 
• Udeležba na različnih MZT in ZTS aktivnostih.   
• Skupaj z Barbaro Bačnik (načelnica ZTS za odnose z javnostmi) organizator delavnice 

Odnosi z javnostmi.  
• 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. 
• Komunikacija z Mladinskim svetom Ljubljana in Mladinskim svetom Slovenije.  
• Sodelovanje pri projektu prenove veščin ZTS.  
• Član Sveta vlade RS za mladino.  
• Član odbora za izdelavo mednarodne rutke ZTS.  
• Član odbora za izgradnjo Taborniškega doma in sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s 

taborniškim domom preden je bil ustanovljen prej omenjeni odbor.  
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• Član ožjega organizacijskega odbora za pripravo in izvedbo 12. Svetovnega mladinskega 
skavtskega foruma in 40. Svetovne skavtske konference, ki se bosta odvijala v Sloveniji 
avgusta 2014.  

• Sodelovanje pri pripravah aktivnosti ob 15-letnici MZT.  
• Član vodstva skupine ZTS (Nina Kušar in Andrej Lozar), ki je uspela pridobiti organizacijo 

40. svetovne skavtske konference in 12. mladinskega skavtskega foruma v letu 2014. 
Oblikovanje in izdelava vseh promocijskih materialov za kandidaturo.  

 

Marjan Hrovat:  

• Pomoč starešini MZT. 
• Pomoč načelnici MZT. 
• Pomoč pri finančno materialnih zadevah. 
• Pomoč pri kadrovanju MZT. 
• Pomoč pri programskih in izobraževalnih akcijah MZT. 
• Pridobivanje sponzorjev za Taborniški feštival. 
• Priprava in izvedba delavnice KT20+ (za starejše tabornike) na zadnjih dveh Taborniških 

feštivalih. 

 

Katarina Smolej:  

• Pridobivanje sredstev iz razpisov za udeležence iz MZT za akcijo Roverway 2012, izvedba 
predstavitve za MZT in organizacija celotne odprave na Roverway 2012.  

• Organizacija enega izmed modulov na Megamodulu 2013. 
• Pomoč pri pisanju projektov URSM. 
• Sodelovanje na aktivnostih v okviru priprave Vizije in strategije MZT. 
• Pomoč pri pripravi Feštivala 2011. 
• Pomoč pri pripravi MZT vikenda v GŠ za načelnike in starešine rodov. 
• Zastopala MZT na ZTS vikendu v GŠ. 
• Mentorica na Temeljnem inštruktorskem tečaju ZTS. 
• Udeleženka na ALT-u. 
• Članica odbora na skupščini ZTS. 
• Sodelovanje na sestankih za nakup prostora ZTS in MZT v Ljubljani. 
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OSTALA PODROČJA DELOVANJA MZT 
 

1. SODELOVANJE Z OSTALIMI VLADNIMI IN NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI 

MZT je podprla kandidaturo Žige Horvata za podpredsednika Mladinskega sveta Ljubljane (MSL). 

Na programski ravni z MSL sodelujemo predvsem pri pripravi programa na Taborniškem 
feštivalu.  

V preteklem mandatu se je povečalo sodelovanje z ZTS zaradi nastajajočega programa za mlade, 
prenove veščin ter taborniškega doma v Ljubljani in Ljubljani in prihajajoče Svetovne skavtske 
konference (avgust 2014). 

Taborniški feštival še naprej ostaja akcija, kjer poleg tabornikov pri njeni izvedbi sodelujejo tudi 
različne vladne in nevladne organizacije. V letu 2011-2013 se je razvrstilo 30 različnih 
organizacij.   

  

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 (med drugim tudi župan MOL) obišče na naših akcijah.  

Predstavniki MZT smo prav tako prisotni na različnih aktivnostih, organiziranih s strani MOL in 
tako tudi na ta način poskrbimo za našo prepoznavnost.  

 

 3. PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA 

V tem mandatnem obdobju smo podelili 3 žabice MZT našim zaslužnim članom ter večje število 
MZT priznanj in zahval osebam, ki so znatno pripomogle k razvoju MZT.  

Poleg priznanj in odlikovanj MZT smo podprli tudi kandidature, ki so prišle s strani rodov za 
posamezna priznanja na ravni ZTS. 

Alešu Posegi, bivšemu starešini MZT, smo podelili plaketo MZT. 

 

4. RAZNO 

a) Pomoč ob sanaciji poplav po Sloveniji 

Ob jesenskih poplavah na Koroškem leta 2012 so se posamezniki iz MZT rodov udeležili čistilnih 
akcij in posameznim prizadetim območjem pomagali pri sanaciji poplav. 

 

b) Sodelovanje na reševalnih vajah s psi  
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V tem mandatnem obdobju smo sodelovali na eni mednarodni reševalni vaji s psi, ki jo je 
organizirala Mestna občina Ljubljana.  

 

c) Prva pomoč 

Člani MZT, ki imajo opravljen tečaj za prve posredovalce, se redno dobivajo na vajah. 

6 članov MZT se je 10. septembra 2011 udeležilo mestne vaje v nudenju prve pomoči, ki sta jo 
organizirali Mestna občina Ljubljana in Območno združenje Rdečega križa Ljubljana. 



 

 
Mandatno poročilo 2011-2013 

 20 

DELO ORGANOV MZT 
 

1. STAREŠINSTVO MZT 

Starešinstvo se je v tem mandatu sestalo dvakrat. Starešinstvo je bilo obakrat dobro obiskano. 

V času tega mandata smo sklicali tudi dva famozna sveta, ki sta bila namenjena Taborniškem 
centru ZTS v Ljubljani. 

 

2. IZVRŠNI ODBOR MZT 

Izvršni odbor se je v mandatnem obdobju 2011-2013 sestal 31-krat. Sestanki so bili praviloma 
ob četrtkih vsakih 14 dni. Udeležba na sestankih je bila 85%. 

Poleg rednih sej smo imeli v tem mandatnem obdobju dva posveta, na katerih smo začrtali 
programsko politiko MZT ter motivacijski vikend.  

Že ob izvolitvi izvršnega odbora smo se člani IO medsebojno dogovorili o področjih, ki smo jih 
pokrivali: 

• Jaka Fortuna: sodelovanje z MOL, odnosi z ZTS. 

• Polona Žehelj: koordinacija dela članov MZT, vodenje sej IO MZT, sodelovanje z ZTS 
in MOL, projekti. 

• Anja Novljan: program akcij MZT, projekti. 

• Irena Rojko vzgoja in izobraževanje v MZT, projekti. 

• Matej Klinc: tehnična podpora akcij, sodelovanje s CZ in SV. 

• Živa Novljan: odnosi z javnostmi. 

• Matevž Adamič: finančno-materialni načrt, zaključni računi, projekti. 

• Podpora:  

o Marjan Hrovat: posebni projekti, 

o Miha Maček: pomoč pri odnosih z javnostmi MZT in Taborniškem feštivalu. 

o Katarina Smolej: pomoč programu MZT. 

 

Seje IO MZT so načeloma trajale do 2 uri. Delo na sejah je bilo konstruktivno. Pri kvaliteti dela 
ni bilo opaziti večjih nihanj v delu članov IO MZT oz. strokovne službe.  

V prilogi so objavljene tabele prisotnosti na sejah IO MZT.  

Končna ocena dela IO MZT je odlična, saj smo opravili skoraj vse naloge, ki smo si jih zadali oz. 
smo ponekod naredili bistveno več, kot smo načrtovali.  
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3. NADZORNI ODBOR MZT (NO MZT) 

Nadzorni odbor MZT se je v tem mandatnem obdobju sestal dvakrat. Na svojih sestankih so 
obravnavali zaključne račune in finančne načrte MZT ter zaključno poročilo o delu MZT v 
mandatnem obdobju 2011 - 2013. 

Ugotovljenih ni bilo nobenih nepravilnosti v poslovanju MZT.  

 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA MZT 

Disciplinska komisija MZT se v tem mandatnem obdobju formalno ni sestala, saj za to ni bilo 
potrebe. Člani komisije pa so s svojimi prispevki sodelovali pri delovanju MZT. 
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STAREŠINA PRAVI 
 

Ob nastopu funkcije sem si svojo vlogo v osnovi predstavljal kot podpora delovanja IO MZT. Moj 
namen je bil in ostaja, da pripomorem k razvoju rodov ter taborništva v Ljubljani. Pričakoval 
sem, da mi bo funkcija vzela več časa, kot mi ga je. Predvideval sem, da je naloga strešine MZT 
še zahtevnejša od vloge strešine v rodu. Kmalu pa se je izkazalo, da ekipa IO MZT deluje dobro 
in uigrano. To mi je bilo v veliko zadovoljstvo, saj sem se tako lahko posvečal področjem, ki se 
mi zdijo pomembnejša.  

Vidim, da je v rodovih še precej potenciala pri dvigu uspešnosti nabiranja finančnih sredstev in 
krepitvi stabilnosti delovanja. 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. 
Gradimo in spodbujamo kvalitetno delo, saj na dolgi rok omogoča napredek rodov. Priložnosti za 
to se rodovom ponujajo v večjem vključevanju v organe MZT, pri pripravi in izvedbi skupnih akcij 
ter z udeležbami na vseh teh aktivnostih. Mreženje in izmenjave so ključne za naš uspeh. Sem 
optimističen in imam občutek, da se stvari premikajo v pravo smer.  

Menim, da se delovanje MZT pokriva z razmišljanjem, ki ga imam in zato delo strešine ni naporna 
naloga. Udeleževal sem se sej IO MZT in ostalih srečanj, ki smo jih imeli v zvezi z delovanjem. 
Prevzel sem nekatere zadolžitve, ki smo si jih člani IO razdelili med seboj. V prihodnje vidim 
strmenje k našim ciljem kot izziv in sem zato še naprej pripravljen sodelovati v vlogi starešine. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalil članom IO MZT za čas in delo, ki je bilo opravljeno. Posebej bi se 
zahvalil načelnici MZT, Poloni Žehelj, ki je svojo vlogo opravljala vestno, odgovorno in 
požrtvovalno. 

 

Jaka Fortuna, 

Starešina MZT 
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KAKO NAPREJ? 
 

Kljub temu, da smo v tem mandatu dosegli kar veliko ciljev, ki smo si jih zadali na začetku, 
nekateri še vedno ostajajo. 

Veliko časa smo vložili v Strategijo in vizijo MZT, za katero verjamem, da bo kmalu dokončana. 

MZT je veliko vlogo odigrala tudi pri aktivnostih novega Taborniškega centra ZTS in še naprej bo 
potrebno veliko truda in požrtvovalnosti v razvijanje in realiziranje ideje, ki bo sigurno tudi 
ljubljanskemu taborništvu veliko doprinesla. Hkrati pa se je že pred leti pojavila potreba po MZT 
pisarni in upamo, da bomo lahko le-to umestili v omenjeni Taborniški center. 

Prav tako se člani MZT počasi, a intenzivno pripravljamo na Svetovno skavtsko konferenco, ki 
bo leta 2014 potekala prav v Ljubljani. 

Tudi v prihodnosti bo potrebno vložiti veliko dela v kvalitetno izvedbo taborniškega programa, 
saj bomo lahko le na ta način obdržali svoje člane, ki vedno kolebajo med taborniki in nešteto 
popoldanskimi aktivnostmi.  

Prav tako se bomo morali pripraviti na prihod filma Gremo mi po svoje 2, saj je že 1. del 
omenjenega filma v naše vrste privabil veliko število zagretih potencialnih tabornikov. 

 

S tem mandatom se poslavljam z mesta načelnice MZT. Ob tem trenutku bi se rada vsem članom 
Izvršnega odbora, strokovni službi in hkrati vsem rodovom, ki ste v tem času sodelovali pri 
delovanju MZT, najlepše zahvalila vsem za najboljšo podporo.  

Verjamem, da svoje mesto prepuščam dobrim rokam in hkrati še naprej računam na vašo 
podporo. 

 

Ker taborniki v mestu in naravi skačemo po travi! 

 

 

 

 

za IO MZT 

 

Polona Žehelj 

načelnica MZT 
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PRILOGE 
 

1. PRISOTNOST ČLANOV IO MZT NA SEJAH IO MZT 

 
Tabela 14a: 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 

9.6.2011 26.6.2011 8.9.2011 22.9.2011 6.10.2011 20.10.2011 17.11.2011 1.12.2011 

                  

Jaka Fortuna X   X X X X X X 

Polona Žehelj X X X X X X X X 

Anja Novljan X X X X X X X X 

Matevž Adamič X   X X X X X X 

Matej Klinc X X X X     X   

Irena Rojko     X X   X X X 

Živa Novljan X X X X X   X X 

Katarina Smolej X X X X X X X X 

Marjan Hrovat     X X X   X X 

Miha Maček X X X X X X X X 

 
 

Tabela 15b: 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 

12.1.2012 26.1.2012 23.2.2012 8.3.2012 22.3.2012 5.4.2012 19.4.2012 3.5.2012 

                  

Jaka Fortuna X X X   X X X X 

Polona Žehelj X X X X X X X X 

Anja Novljan X X X X X X X X 

Matevž Adamič X X X X X X X X 

Matej Klinc X X X X X X X X 

Irena Rojko X X X X X X X X 

Živa Novljan X X   X X X X X 

Katarina Smolej X X X X X   X X 

Marjan Hrovat X X     X   X X 

Miha Maček X X X X X X X X 
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Tabela 16c: 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 

17.5.2012 31.5.2012 14.6.2012 13.9.2012 27.9.2012 11.10.2012 25.10.2012 8.11.2012 

                  

Jaka Fortuna X X X X X X X X 

Polona Žehelj X X X X X   X X 

Anja Novljan X X X X X X X X 

Matevž Adamič X X X X X   X X 

Matej Klinc   X           X 

Irena Rojko X X X X X X X X 

Živa Novljan X   X X X X X X 

Katarina Smolej X X X X   X X X 

Marjan Hrovat X X X     X X   

Miha Maček X X X X   X     

 
 

Tabela 17d: 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 

22.11.2012 6.12.2012 20.12.2012 3.1.2013 31.1.2013 14.2.2013 28.2.2013 

                

Jaka Fortuna X X   X X X X 

Polona Žehelj X   X X X X X 

Anja Novljan X X X X X X X 

Matevž Adamič X X X X X X X 

Matej Klinc       X     X 

Irena Rojko X X X X   X X 

Živa Novljan X X X X X X X 

Katarina Smolej X X X X X X X 

Marjan Hrovat X X X       X 

Miha Maček   X X X   X X 

 

 

 

 

  



 

 
Mandatno poročilo 2011-2013 

 26 

Tabela 18: Skupna prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT 

 

Ime in priimek Prisotnost/ 
št. vseh sej 

Odstotek udeležbe 

Jaka Fortuna 28/31 90% 

Polona Žehelj 29/31 94% 

Anja Novljan 31/31 100% 

Matevž Adamič 29/31 94% 

Matej Klinc 17/31 55% 

Irena Rojko 27/31 87% 

Živa Novljan 28/31 90% 

Katarina Smolej 29/31 94% 

Marjan Hrovat 19/31 61% 

Miha Maček 26/31 84% 

SKUPAJ 85% 

 

2. PREGLED ČLANSTVA MZT 

 

Tabela 19: 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 

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

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

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

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

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

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

ZR 135 120 112 79 60 80 65 86 134 97 92 92 77 

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

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

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

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

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

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

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

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

RRZ 0 0 21 30 53 51 46 34 37 0 0 32 0 
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Tabela 20: Pregled članstva po starostnih kategorijah po letih 

 

Leto 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 

 

Tabela 21: Pregled števila vodov po posameznih letih 

 

Leto 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 

 

 


