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OCENA DELA MZT V OBDOBJU 2008-2011 
 

Kljub temu, da je bilo tokratno mandatno obdobje daljše od preteklih, je minilo s svetlobno 
hitrostjo. Se je pa v tem času zgodilo ogromno aktivnosti, ki so pozitivno vplivale na delovanje 
taborništva v Ljubljani.  

Verjetno gredo zahvale za povečanje prepoznavnosti taborništva tudi našemu najbolj 
gledanemu filmu, Gremo mi po svoje, smo pa prav tako z inovativnimi izdelki iz MZT kolekcije 
poskrbeli, da jih ponosno uporabljamo in nas taborniki lahko spremljajo na vsakem koraku. 

S spremenjenim načinom delovanja programskih skupin smo trdno delali na povečanju 
udeležbe, predvsem na tekmovalno usmerjenih aktivnostih, kot so GG race, Žaboboj in 
Fotoorientacija, pa tudi na drugih aktivnostih je bila opažena rast števila udeležencev.  

Prav tako smo z novim načinom izvajanja izobraževalnih aktivnosti (predvsem v obliki 2-urnih 
delavnic) našim članom omogočili časovno dostopna izobraževanja, ki so nastala na podlagi 
potreb rodov.  

Posamezni člani MZT so tudi zelo aktivno sodelovali pri prenovi veščin, ki potekajo na nivoju 
ZTS in kaj kmalu bo ta projekt aktivno zaživel na območju celotne Slovenije.  

Sigurno je bil najpomembnejši dogodek tega mandata praznovanje 15-letnice obstoja sedanje 
MZT, ki smo jo obeležili s številnimi aktivnostmi, začenši s torto na MZT žuru, po tem je sledil 
odličen Teden taborništva na  Prešernovem trgu, rajali smo v Tivoliju na Taborniškem Feštivalu 
ter se znoreli in nasmejali na koncertu v Cvetličarni. S 15-letnico smo definitivno izzvali sanje. 
Projekt je bil zastavljen na široko in na začetku ni bilo veliko tistih, ki so verjeli v naš uspeh. 
Ampak še enkrat smo dokazali, da nismo od muh! 

Aktivnosti v okviru praznovanja 15-letnice pa še ni konec …  

Tudi na finančnem področju smo se okrepili, predvsem na področju pridobivanja 
projektnih/proračunskih sredstev, prav tako smo s pridobitvijo statusa društva v javnem 
interesu že 2 leti deležni dotacij iz naslova dohodnine. 

Zagnana ekipca, ne samo izvršnega odbora, ampak celotne Mestne zveze tabornikov Ljubljana, 
je dosegla večino pred mandatom zastavljenim ciljev in svojo pozitivno energijo smo poskušali 
širiti, seveda pa izzivi ostajajo.  

 

Ja, taborniki smo zakon … 
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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 in izvedli 14 rednih programskih akcij, Taborniški 
feštival ('09, '10, '11), posvet načelnikov ljubljanskih rodov, sodelovali smo tudi na Luninem 
festivalu v Tivoliju ('09 in '10) ter organizirali praznovanje 15 let MT.  

Programske akcije so bile izvedene in organizirane v sodelovanju s programskimi skupinami, ki 
smo jih za šolsko leto 10/11 nekoliko preoblikovali. 

 

Programske skupine (šolsko leto 08/09 in 09/10): 

1. Fotoorientacija (RTT, RDV, RHV) 

2. Žur MZT (IO MZT) 

3. GG race (RBB, ZR, RaR, RSa) 

4. Žaboboj (RPK, RMT, RČM) 

5. Vesela srečanja MČ (RBS, RR, RRZ, RSV) 

 

Rod Trnovskih regljačev v tem času ni bil vključen v organizacijo akcij zaradi 

preobremenjenosti vodstvenih kadrov pri obujanju rodu. 

 

Programske skupine (šolsko leto 10/11): 

1. Vesela srečanja MČ (RBS, RTR, ZR) 

2. Fotoorientacija (RMT) 

3. Žur MZT (IO MZT) 

4. GG race (RBB, RSV, RR) 

5. Žaboboj (RČM, RTT, RRZ) 

 

RPK, RDV, RaR, RSa in RHV so bili v tem šolskem letu izključeni iz organizacijskih programskih 

skupin, v naslednjem pa se bodo aktivirali. Z metodo »eno leto počitka, dve leti dela« smo 
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nekoliko racionalizirali organizacijo programskih akcij MZT, saj ni potrebno, da je vseh 15 

rodov aktivno vključenih v ta proces. 

 

KRATEK POVZETEK PROGRAMSKIH AKCIJ MZT 

1. Fotoorientacija, 15. november 2008  

Največjo vlogo pri organizaciji je odigral Rod Heroj Vitez, saj so prevzeli pobudo in akcijo  
precej samostojno začrtali. Akcijo smo začeli in končali pred Frančiškansko cerkvijo. Udeležba 
je bila zelo dobra, saj se je akcije udeležilo od 250 – 300 tabornikov.  

2. Žur MZT, 12. februar 2009  

To je bilo že drugo gostovanje MZT v Emonski kleti. Prodanih je bilo skoraj 340 vstopnic, veliko 
večino so pokupili taborniki. Na začetku žura smo poskrbeli za brezplačne pizze, za zabavo 
smo najeli dva glasbenika. Žal sta morala z nastopom končati že ob polnoči, saj lokal menda 
nima dovoljenja za živo glasbo po tej uri. Zabaval nas je hišni DJ, ki sicer ni izbral najbolj 
primerne glasbe. Kljub temu smo se odlično zabavali do 3.ure zjutraj, ko je Emonska klet 
zaprla vrata. 

3. GG race, 21. marec 2009 

Orientacijsko učno tekmovanje za GG-je smo v zelo hladnem vremenu popeljali v Črnuče. 
Zbrali smo se pri OŠ Maksa Pečarja, kjer so potekali tudi vrisovanje in topo testi. Udeležba ni 
bila nič boljša kot pretekla leta, našteli smo 100 tekmovalcev, poleg njih še 40 vodnikov in 
organizatorjev. Samo 5 rodov je na akcijo pripeljalo več kot 1 ekipo … Akcija je bila zadovoljivo 
izvedena, prvič smo preizkusili »leteči štart« in s tem skrajšali čas čakanja na začetku 
tekmovanja. 

4. Žaboboj, 23. maj 2009   

Mnogoboj ljubljanskih tabornikov smo po planu izvedli pod Šišenskim hribom, v Mostecu. 
Organizacijsko je bil precej dobro izveden, lokacija je bila super, nekoliko več je bilo tudi 
tekmovalcev. Še vedno smo imeli v svoji sredini 6 rodov, ki niso prijavili niti ene ekipe, 3 
rodove, ki so prijavili samo eno ekipo, 2 rodova, ki sta prijavila po 2 ekipi in samo 4 rodove, ki 
so prijavili od 3 do 7 ekip. Skupno 123 tekmovalcev. Mesto za postavljanje in prižiganje ognjev 
ni bilo najbolje izbrano. Imeli smo lepo vreme, vzdušje je bilo odlično, akcija je bila sama po 
sebi reklama za prihodnje leto. 

5. Srečanje načelnikov rodov MZT, 11. - 12. september 2009  

Ob začetku šolskega leta smo z načelniki ljubljanskih rodov in delom IO MZT odšli na 
dvodnevni posvet v Ribno pri Bledu. Topla lesena koča Rodu Belega bobra je bila za naš namen 
več kot primerna. Zvečer smo opravili vrednotenje našega dela v preteklem letu, pregledali 
poročila z obiskov taborjenj in dober del časa namenili tudi sproščenemu druženju. Zjutraj smo 
začeli z zajtrkom, za ogrevanje je sledil mali taborniški mnogoboj, na katerem so se načelniki 
preizkusili v nekaterih panogah Žaboboja. Kasneje smo se razdelili po programskih skupinah in 
do kosila pripravljali program za akcije tekočega šolskega leta. Uradno smo končali v 
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popoldanskih urah, srečanje pa smo z nekaterimi potegnili še v nedeljo, se povzpeli na planino 
Talež in pripravili piknik večer. 

Na srečanje smo povabili tudi starešine ljubljanskih rodov in bili neuspešni, saj se je na vabilo 
odzval le Jaka Fortuna (RBS). Ista zgodba se je tako ponovila že drugo leto zapored. 

6. Vesela srečanja MČ, 3. oktober 2009  

Akcijo smo prvič izpeljali v celoti na prostem (leta pred tem nam kljub prizadevanjem vreme 
tega ni dopuščalo). V parku Tivoli smo pripravili krožno progo, na njej pa več kot 20 različnih 
delavnic (prevladovale so kreativne, družabne, športne in taborniške, glavna tema je bila Pika 
Nogavička). Ker so si sledile po vrstnem redu, je na nekaterih hitro nastala gneča, zato so 
vodniki nekatere tudi preskočili.  

Za primer dežja smo bili za gostovanje dogovorjeni na OŠ Toneta Čufarja.   

Vesela srečanja smo uspešno zaključili z velikimi skupinskimi igrami na travniku pri bazenu. 
Našteli smo 254 udeležencev iz 13 ljubljanskih rodov, kar je manj kot leto pred tem, vendar 
sklepamo, da je na to vplivala delovna sobota v nekaterih osnovnih šolah.  

7. Fotoorientacija, 14. november 2009 

Vajeti so prevzeli taborniki iz RTT. Štart in cilj same akcije sta bila ob nabrežju Ljubljanice, na 
ulici Breg. Skupno se je akcije udeležilo 73 ekip. Ocena organizatorjev je, da je bilo vseh 
tekmovalcev okoli 300. Štart ekip je bil možen med 10. in 13. uro, vendar so vse ekipe na 
progo odšle pred 12. uro.  

Rdeča nit je bila voda, zato so bile tudi kontrolne točke postavljene v bližini vode ali 
vodnjakov, kjer je voda nekoč bila. Akcija je potekala v oblačnem vremenu, občasno je tudi 
rosilo. 

Zadnja ekipa je na cilj prišla malo pred 15. uro, v roku pol ure pa smo prizorišče akcije 
pospravili. Organizatorji so pripravili zelo zgledno poročilo o akciji.  

8. Žur MZT, 11. februar 2010 

Ker ni bilo boljših predlogov in možnosti, smo se že tretjič zapored odločili za Emonsko klet. Z 
nekaj reklame na listah MZT in objavi na »rutki«, smo uspeli na žur privabiti skoraj 280 
tabornikov in tabornic iz cele Slovenije. Vstopnice smo prodajali za 2 EUR, v predprodaji po 1 
EUR. Tudi tokrat smo na začetku žura zagotovili pizze za vse lačne obiskovalce, sami pa smo 
poskrbeli tudi za glasbo, ki jo je nato DJ predvajal. Z nami je bilo kot vedno zadovoljno tudi 
osebje lokala. 

9. GG race, 20. marec 2010 

Preverjena ekipa je na svoji drugi »misiji« tekmovanje prestavila v Šentvid. Bazo smo imeli na 
OŠ Franc Rozman – Stane. Ekipe so prihajale po vnaprej dogovorjenih časih. Naloge so bile 
nekoliko prenovljene. Tekmovalci so pokazali znanje iz topografskih znakov, vrisovanja in 
orientacije. Hodili so po minskem polju, streljali z zračno puško, naredili skico terena in rešili 
logično nalogo. Pri večini teh nalog so kontrolorji ekipam po potrebi nudili pomoč, seveda pa se 
je to upoštevalo tudi pri točkovanju. V telovadnici smo za čakajoče ekipe namestili filmski 
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projektor, vendar aktivnost ni bila pretirano popularna. Pet rodov na tekmovanje žal ni 
pripeljalo niti ene ekipe, je bilo pa število le-teh nekoliko večje od leta poprej, česar smo bili 
veseli.  

10.  Žaboboj, 22. maj 2010 

Organizacijska ekipa se je odločila za izvedbo akcije na Bokalcah. Prostor oz. teren je bil kar 
primeren, vendar nedostopen za avtomobile, kar smo rešili z lastno fizično silo. Število ekip je 
glede na prejšnje leto poskočilo za približno 16, je pa potrebno upoštevati, da so bile štiri ekipe 
iz RS Logatec in štiri iz RBG Kamnik.  

Vreme ni bilo najbolj stabilno, zato se je večina ekip pred uradnim koncem tekmovanja odločila 
za odhod. Večjih napak na tekmovanju ni bilo opaziti, vse ostalo je zajeto v kvalitetnem 
poročilu, ki ga je pripravila vodja akcije, Anja Novljan RPK. 

11.  Vesela srečanja MČ, 2. oktober 2010 

S sestanki smo, tako kot je v navadi, začeli v začetku junija. Že od začetka smo razmišljali o 
tem, da akcijo postavimo v popolnoma urbano okolje, med ljudi. Zaradi dobrih pogojev smo 
izbrali velik park med Glinškovo ploščadjo in Mucharjevo ulico (za primer slabega vremena 
smo bili za prostore dogovorjeni na OŠ Danile Kumar). Za rdečo nit smo izbrali živalske basni, 
delavnice so bile precej raznovrstne, poskrbeli smo za ozvočenje in glasbo, na koncu smo 
otroke in ostale formirali v velik napis MZT in ga iz stolpnice ovekovečili.  

Bili smo dovolj glasni in opazni, da smo v park privabili mnogo radovednežev, otroke in 
starejše, ki so si z zanimanjem ogledovali tudi vhod, ki so ga zjutraj postavili pionirci. Po oceni 
organizatorjev je bilo radovednežev, ki so se nam v parku pridružili, okrog sto. Akcija je bila 
brez dvoma uspešna. 

12.  Fotoorientacija, 22. november 2010 

Akcija je bila sama po sebi dobro in pravočasno pripravljena, presenetilo pa je dejstvo, da smo 
v centru zbrali več kot 500 tabornikov. Število je bilo sicer že nekaj let pred tem veliko, vendar 
takšnega skoka nismo pričakovali. Zaradi velikega števila ekip je prihajalo na nekaterih 
kontrolnih točkah do zastojev, čemur pa bi se lahko izognili z nekoliko boljšo organiziranostjo.  

Močvirci, kot organizatorji, so tokrat uvedli kategorijo »koleščkarji«, ki omogoča, da se ekipe 
na progo podajo s kolesi, rolerji, skiroji itd. To je bila zagotovo pohvale vredna poteza. 

13.  MZT žur, 11. februar 2011 

Po treh letih smo se prestavili na novo lokacijo, v klub The Cube, na Vodovodni cesti za 
Bežigradom. Vstop v klub je bil prijavljenim omogočen na podlagi seznama gostov. Prednost 
tega je ta, da smo bili v klubu dejansko samo taborniki in osebje. Zbralo se nas je okrog 250. 

Scena je bila precej drugačna od tiste v Emonski kleti, kar nekaterim ni bilo po godu. Za 
glasbo smo poskrbeli sami, pripravili smo nekaj zabavnih vložkov (nastopila sta imitatorja 
»Modern talking«), naročili smo torto za rojstni dan MZT itd. Na žuru smo vztrajali do štirih 
zjutraj, ljudje iz kluba pa smo nas pohvalili kot zelo zgledne goste in izrazili upanje, da bomo 
še prišli. 
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14.  GG race, 19. marec 2011 

Ključno vlogo sta odigrala Matevž Miklavc (RSV) in Jaka Zgonc (RBB). Bazo smo si zagotovili 
na podružnici OŠ Oskarja Kovačiča na Rudniku. Od tam smo imeli lepo izhodišče na Golovec. 
Ozračje je bilo hladno, nebo oblačno. 

Tekmovanje se je začelo s t.i. letečimi štarti, vrisovanjem in topotesti, nato pa so ekipe odšle 
na progo, kjer so tekmovalci prehodili minsko polje, streljali z zračno puško, pokazali znanje iz 
prve pomoči, iznajdljivost pri timski nalogi itd. Zopet se nam je zgodilo, da so ekipe po prihodu 
s proge zelo hitro zapustile mesto tekmovanja in odšle domov. Na razglasitvi rezultatov je 
ostala le peščica. Nagrade so bile uporabne (sekira, kompas, kresilo …) in privlačne.  

Razpis akcije je bil načelnikom poslan precej pozno, na kar je padlo kar nekaj pripomb, sicer 
pa je bila akcija solidno pripravljena in izvedena.  

15.  Taborniški feštival 2009-2011 

Taborniški feštival se je skozi leta razvil v najbolj prepoznavno in najbolj obiskano akcijo 
Mestne zveze tabornikov Ljubljana. K temu je zagotovo veliko pripomogla kontinuiteta 
prireditve, ki vsako leto zagotavlja kakovostno izvedbo s kvalitetnimi tako taborniškimi 
delavnicami kot tudi delavnicami zunanjih organizacij. Skozi vsa leta smo z delavnicami 
dokazovali svojo inovativnost pri delu z mladimi, prav tako smo širili svoje sodelovanje z 
zunanjimi organizacijami, ki se vedno bolj zanimajo za prisotnost na naših aktivnostih, kar 
kaže na to, da akcija zares postaja vse bolj prepoznavna ne le med taborniki, ampak tudi v 
širšem okolju. Gre namreč za največjo vsakoletno mladinsko prostovoljno prireditev. 
Verjetno največje zasluge za kvalitetno izvedeno akcijo ima ožja organizacijska ekipa, 
pohvalimo pa se lahko, da je v preteklih nekaj letih na prireditvi sodelovalo preko 200 starejših 
GG-jev oz. mlajših PP-jev, ki so se s pripravo večinoma zelo kvalitetnih delavnic prvič 
preizkusili v takšni vlogi in mnogi tudi resno opozorili nase. S Taborniškim feštivalom torej ne 
pridobivamo le na prepoznavnosti, pač pa tudi na kvaliteti programa, ki je na akciji vsako leto 
višja in sigurno lahko rečemo, da je Taborniški feštival vsako leto ena izmed najbolj 
prepoznavnih otroških aktivnosti v mestu, ki znova in znova prinese pozitivne povratne 
informacije.   

16.  15 let MZT 

Ob 15. obletnici MZT se je z namenom večje prepoznavnosti taborništva v Ljubljani, poleg 
tradicionalnega 15. Taborniškega feštivala, odvijal tudi teden taborništva. Akcija je bila 
načrtovana že v jeseni 2010 in je bila pod programskim vodstvom Katarine Smolej pogumno 
zastavljena in dobro zamišljena. V pomoč je pri vodenju organiziranja akcije se je v januarju 
2011 ekipa dodatno okrepila. Priprave so potekale v pozitivnem vzdušju in so za uspešno 
izvedbo imele ključen pomen. Akcija je potekala v centru Ljubljane na Prešernovem trgu, in 
sicer od ponedeljka (11.4.2011) do petka (15.4.2011). Delavnice smo izvajali med 15. in 18. 
uro. Priprava prizorišča je potekala vsak dan sproti, pri čemur nam je v neizmerno pomoč 
prišla lokacija za skladiščenje potrebnega materiala (Wolfova 8), ki so nam jo prijazno odstopili 
na MOL-u. V četrtek smo s postavitvijo pionirskih objektov naredili pravi taborniški vtis na 
mimoidoče, zvečer pa smo mimoidoče pritegnili z taborniškim večerom ob ognju (pagoda, ki je 
nismo prižgali). V petek zvečer smo dogodke v centru okronali s slavnostno akademijo, ki se je 
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odvila v sejni dvorani na Magistratu. Proslava nas je na simpatičen in zabaven način popeljala 
do zaključka pestrega tedna. Z uspešno izpeljavo akcije takega obsega smo dokazali, da smo 
sposobni tudi tovrstnih podvigov. Pohvala in zahvala gre vsem sodelujočim, saj smo z akcijo 
dosegli večino zastavljenih cijlev. 

Sklop 5-dnevnih taborniških aktivnosti v središču Ljubljane je bil definitivno organizacijski 
zalogaj letošnjega leta, ki pa smo ga z zanosom posameznikom uspešno izpeljali in se dodobra 
potrudili, da širša okolica prepoznava in priznava tabornike kot super mladinsko aktivnost. S 
slavnostno akademijo smo se zahvalili najzaslužnejšim članom MZT, sledila sta še koncert 
skupin Zmelkoow in Zaklonišče prepeva ter nastop stand-up komika Tina Vodopivca v 
Cvetličarni, kjer smo (zopet) rajali pozno v noč.   

 

Tabela 1: Pregled programskih aktivnosti v obdobju 2008-2011 

Zap. 
št. 

Ime akcije 
Datu

m 
Vodja akcije 

Št. udeležencev 

otroci/vodniki/os
ebje 

Št. 
rodov 
MZT 

Št. 
ostalih 
rodov 

LETO 2008 

1 Fotoorientacija 15. 11. 
Katarina Jesenko 
(RHV) 

250 – 300 
Ni 

podatka 
Ni 

podatka 

LETO 2009 

2 Žur MZT 12. 2. 
Janez Kumše (IO 
MZT) 

0/319/3 14 5 

3 GG race 21. 3. Matej Maček (ZR) 100/19/21 10 0 

4 Taborniški feštival 18. 4. 
Ana Britovšek (RMT), 
Klemen Martinis (RR) 

1070 15 
Ni 

podatka 

5 Žaboboj 23. 5. Anja Novljan (RPK) 123/22/34 9 0 

6 Posvet načelnikov 
11.-

12. 9. 
Janez Kumše (IO 
MZT) 

0/15/4 10 0 

7 
Vesela srečanja 
MČ 

3. 10. Živa Sterniša (RBS) 195/59/50 13 0 

8 Fotoorientacija 14.11. 
T.Kastelic, M.Šegula 
(RTT) 

250/50/30 13 * 

LETO 2010 

9 Žur MZT 11. 2. 
Janez Kumše (IO 
MZT) 

0/278/2 15 7 

10 GG race 20. 3. Marjan Maček (ZR) 126/22/17 10 2 
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11 Taborniški feštival 17. 4. 
Ana Britovšek (RMT), 
Matej Klinc (RTR) 

700 15 
Ni 

podatka 

12 Žaboboj 22. 5. Anja Novljan (RPK) 206/35/37 10 2 

13 
Vesela srečanja 
MČ 

2. 10. Lucija Rojko (RBS) 205/53/49 14 1 

14 Fotoorientacija 22. 11. Lovrenc Pavlin (RMT) 475/60/35 14 7 

LETO 2011 

15 Žur MZT 11. 2. 
Janez Kumše (IO 
MZT) 

0/250/5 14 8 

16 GG race 19. 3. 
Matevž Miklavc 
(RSV) 

121/16/19 10 0 

17 Taborniški feštival 16 .4. 
Matej Klinc (RTR), 
Žiga Hrovat (RBS) 

940 15 8 

 

* imeli smo enajst ekip iz zunanjih rodov 

 

Junija 2009 in 2010 smo se odzvali na vabilo organizatorjev in sodelovali na Luninem festivalu 
v Tivoliju. Naše delavnice so bile deležne velikega zanimanja, zato v vodstvu MZT velja 
prepričanje, da so te aktivnosti za nas dolgoročno koristne. 
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Tabela 2: Prisotnost članov na 15-letnici MZT 

Rod 11.4.  12.4. 13.4. 14.4. 15.4. SKUPAJ 

RMT 43 18 28 11 30 130 

RBS 22 37 10 31 30 130 

RSV 14 22 14 15 48 113 

RDV 1 2 1   1 5 

RTT 3 4 1 5 4 17 

Rsa 2       11 13 

RTR 1 4 10 13 4 32 

RR 8 2 6 10 23 49 

RPK 4 10 4 11 4 33 

RČM 3   7 17 3 30 

RaR 1 13   9 8 31 

ZR       3 5 8 

RHV   21       21 

RBB   2   1   3 

RZŽ, Žiri         1 1 

RDGO, Celje         1 1 

RBG, Kamnik   2       2 

RLA, Grosuplje   6       6 

RDR, Medvode       2   2 

RSK, Šk. Loka       1   1 

RPEJ, Zag. ob Savi       2   2 

Zunanji 15 53 110 20 32 230 

Delavničarji, organizatorji 27 27 33 29 26 142 

SKUPAJ 144 223 224 180 231 1002 
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Tabela 3: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2008/2009 

Prisotnost Rodovi 

100% RPK, RDV, RaR, RSa, RBS 

90% RR, RBB, RMT, RHV 

70% RTR, RTT, ZR, RSV 

60% RČM, RRZ 

0% SR 

 

Tabela 4: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2009/2010 

Prisotnost Rodovi 

100% RPK, RMT, RSa 

90% RBS, RDV 

80% RTT, RSV, RaR, RR 

70% RBB 

60% ZR, RHV 

40% RČM 

30% RRZ, RTR 

0% SR 

 

Tabela 5: Prisotnost rodov na načelništvih MZT v šolskem letu 2010/11 

Prisotnost Rodovi 

100% RPK, RMT, RBS, RaR 

80% RBB, RTT 

70% RSV, RSa 

60% RDV, RHV, RTR, RR 

40% RRZ 

20% RČM, ZR 

0% SR 
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Tudi v tem mandatnem obdobju smo nadaljevali tradicijo zimskih obiskov rodov na eni od 
njihovih rodovih sej ter poletne obiske na rodovih taborjenjih. Obiskovanje je potekalo v parih, 
ki so jih sestavljali člani IO, strokovne službe in še nekateri drugi posamezniki. Teme, ki smo 
jih obdelali na obiskih, so: 

• Veščine, 

• Prenova ZTS, 

• Izobraževanja v MZT, 

• Kdo smo taborniki, 

• Oprema rodov, 

• Izobraževanje GG vodnikov, 

• 15 let MZT, 

• Promocija ljubljanskih tabornikov, 

• 2-urne delavnice, 

• Prihodnost MZT in ljubljanskih rodov, 

• ZTS teme (program, izobraževanje, mednarodne aktivnosti, fin-mat, delo z odraslimi). 
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2. VZGOJA KADROV 

Na področju vzgoje in izobraževanja kadrov smo v tem mandatnem obdobju nadaljevali z 
rednima akcijama (MČ in GG vodniškima tečajema) in seminarji na različne teme, ki so bile 
izbrane na podlagi želja in potreb rodov, uvedli pa smo novost, in sicer 2-urne delavnice enkrat 
mesečno, kjer smo pokrili znanja različnega spektra, vključili smo vse starostne skupine (razen 
MČ) in funkcije, teme pa so bile prav tako izbrane na podlagi želja in potreb rodov.  

V tem mandatnem obdobju smo se ponovno lotili prenove vodniških tečajev, saj smo morali 
prilagoditi program zahtevam Ministrstva za šolstvo in šport, prav tako pa smo to priložnost 
izkoristili za dokončanje in nadgradnjo prenove vodniških tečajev iz prejšnjega mandata. Prvo 
leto smo uvedli ‘novost’, saj smo vodniška tečaja združili; tako smo skorajda razpolovili 
stroške in tečaja tako tudi lažje organizacijsko in logistično izpeljali. Prav tako je bila novost 
ena (skupna) starešina. V drugem letu smo obdržali novosti, vpeljane v prvem letu, prav tako 
pa smo vodniški tečaj MČ z 12-ih dni skrajšali na 9 dni (in ugotovili, da je vseeno prekratek za 
1 dan), izvajanje programa smo zastavili bolj praktično, prav tako pa smo tudi zmanjšali 
število mentorjev. 

Obe leti smo imeli manjše probleme s pridobivanjem MČ mentorske ekipe, saj smo stremeli k 
temu, da bi vzpostavili eno mentorsko ekipo, ki bi sodelovala še na nadaljnjih izobraževalnih 
akcijah in vodniških tečajih. Skupina se je letos izoblikovala praktično sama, tako da smo 
očitno izbrali pravi način selekcije in izbire mentorske ekipe v preteklih dveh letih. 

MČ vodniški tečaj je v dveh letih izobrazil nekaj več kot 60 MČ vodnikov, tako iz ljubljanskega 
kot obljubljanskega območja. Pomoč pri mentorstvu smo prav tako dobili iz obljubljanskih 
rodov. 

Prav tako je do manjših sprememb prišlo v GG ekipi, saj so zamenjali nekaj članov vodstva. 
Tečaj GG smo v tem mandatu izvedli 2x, skupaj smo izšolali 18 GG vodnikov.  

V tem mandatnem obdobju smo izvedli tudi 4 tematske seminarje, 5 jih je žal odpadlo zaradi 
premajhne udeležbe in nesodelovanja rodov. Kot novost smo izvedli 20 tematskih delavnic, 
enkrat mesečno po 2 uri. Delavnice so bile izredno dobro obiskane in pohvaljene s strani 
rodov. Vse teme delavnic in seminarjev so bile izbrane na podlagi predlogov rodov in potrjene 
s strani IO MZT. 

Na področju izobraževanja mentorske ekipe smo uvedli motivacijske vikende in daljša 
izobraževanja, na katerih se mentorska ekipa še bolj poveže, si razjasni nejasnosti v zvezi s 
tečajem, naredi program tečaja in si pridobi še dodatna znanja, ki jih bo uporabila pri sami 
izvedbi programa vodniških tečajev. 

Pregled posameznih izobraževalnih aktivnosti v mandatnem obdobju se nahaja v nadaljevanju 
dokumenta. 
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Tabela 6: Pregled izobraževalnih aktivnosti v letih 2008-2011 

Datum Aktivnost Število udeležencev 

2008/2009 

29.11.2008 SVOVT 1 20  

23.1. – 
25.2.2009 

Seminar za MČ vodnike 20 

6.3. - 8.3.2009 Seminar za mentorje odpadel zaradi premajhne 
udeležbe 

12.3.2009 Delavnica Blagajna v rodu 9 

9.4.2009 Delavnica Propaganda in promocija 11 

13.3. – 
15.3.2009 

Seminar tehničnih znanj 22 

14.5.2009 Delavnica za starešine 6 

17.5.2009 Seminar za tabor 9 

16.8. – 
27.8.2009 

MČ vodniški tečaj 36 

16.8. – 
23.8.2009 

GG vodniški tečaj 10 

2009/2010 

14.10.2009 Delavnica Lokostrelstvo 12  

6.11.2009 SVOVT 1 14  

11.11.2009 Delavnica Člani, ki motijo delovanje v vodu 26 

27.11.-
29.11.2009      Seminar Fotografija  

9.12.2009 Delavnica Pravna odgovornost 14  

14.1.2010 Delavnica Strateške igre 35  

15.1.2010 Seminar za GG vodnike  
Odpadel zaradi premajhne 
udeležbe 

4.2.2010 delavnica Kako (na)učiti orientacijo 13 

27.2.2010 Seminar za načelnike 
odpadel zaradi premajhne 
udeležbe 

11.3.2010 Delavnica Vrisovanje 23  
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14.3.2010 Seminar za mentorsko ekipo 6 

15.4.2010 Delavnica Pionirstvo 9 

24.4.2010 SVOVT 2 7 

13.5.2010 Delavnica Gospodar 6 

10.6.2010 Delavnica Kuhinja na taboru 13  

15.8. – 
26.8.2010 

MČ VT 
28 

15.8. – 
23.8.2010  

GG VT 
8 

2010/11 

14.10.2010 Delavnica Propaganda in promocija 28   

11.11.2010 Delavnica Duhovnost in taborniki 34   

27.11.2010 Seminar prva pomoč 7 

13.1.2011 Delavnica Spolna vzgoja pri tabornikih 23   

3.2.2011 
Delavnica Problematično vodstvo, 
motivacija vodstva 

20  

10.3.2011 Delavnica Skice (terena, poti ...) 12 

26.3.2011 Orientacijski seminar  
odpadel zaradi organizacijskih 
težav 

12.5.2011 Delavnica Pravna odgovornost in predpisi  7 

 

 

3. PODPORA 

a) Strokovna služba 

Članico strokovne službe, zadolženo za administracijo, Ano Britovšek (RMT) je dne 5. marca 
2009 zamenjala Helena Ločniškar (RaR).  

Funkcijo blagajničarke je do 16. aprila 2009, ko je bila imenovana Ada Stele Torkar (RBS), 
opravljala Špela Tomšič, kasneje je blagajno z dnem 21. oktober 2010 prevzel Vid Vidic (RTT).  

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

Funkcijo gospodarja MZT je od 9. oktobra 2008 dalje opravljal Matej Maček (ZR).  
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b) Pomoč rodovom 

Rodovom smo v preteklem mandatu pomagali tako kot že zadnjih nekaj let. Predvsem smo 
poskrbeli za komunikacijo med njimi in Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo 
MOL, ki jim je z izposojo opreme pomagala pri izvedbi letnih taborjenj. Dogovarjanje med 
rodovi in Slovensko vojsko je v večji meri prevzela ZTS. 

V letu 2009 smo rodovom pomagali pri udeležbi Zleta ZTS v Pomurju tako, da smo jim 
priskrbeli prevoz opreme iz Ljubljane do prizorišča in nazaj. Prevoze je opravila Slovenska 
vojska. 

 

c) Oprema 

Leta 2009 smo kupili 4 strešna platna za štabne šotore. Hkrati smo nakup po ugodnejših 
pogojih s skupinskim popustom omogočili tudi rodovom. Za nakup so se odločili pri Rodu 
Sivega volka in Rodu Dobre volje. 
Poleg tega smo nakupili tudi skoraj celotno kuhinjo, predvsem lonce in manjše potrebščine, 
gospodarstvo smo lani opremili s 500 novimi klini. 
Prav tako smo poskrbeli za popravili poškodovanih šotorov.  

 

d) Skladišče MZT 

V preteklem mandatu smo se osredotočili na ureditev trenutnega skladišča. Zagotovili smo 
nove škatle, police ter pospravili skladišče in izvedli inventuro. 
Konec leta 2010 se je pojavila možnost brezplačnega najema prostorov. Prošnjo za najem 
skladišča bomo posredovali na MOL. 

 

e) Pisarna MZT 

Zaradi razdrobljenosti pisarniškega materiala in težke dostopnosti le-tega je MZT pisarna nujno 
potrebna.  
Avgusta 2010 smo izvedeli za možnost brezplačnega najema prostorov v lasti MOL za nevladne 
organizacije in samozaposlene. Stopili smo v kontakt z odgovornimi na občini in se sedaj 
dogovarjamo za prevzem in uporabo. 

 

f) Taborniški center MZT 

Konec leta 2008 se je zbrala ekipa zainteresiranih iz celotne MZT, da preuči možnosti in sproži 
postopek za pridobitev tabornega centra MZT. Po nekaj sestankih smo se dogovorili, kaj vse si 
želimo v okviru takšnega centra in celo razmišljali o možnih lokacijah. Sestavili smo elaborat, 
ki smo ga predstavili na MOL, kjer pa zanimanja za sodelovanje zaenkrat še ni bilo. Zaradi 
pomanjkanja lastnih sredstev in pomanjkanja podpore na strani MOL, je projekt Taborniškega 
centra MZT obstal. 
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4. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Na področju odnosov z javnostmi je bilo v tem mandatnem obdobju prav živahno. Medije in 
zunanjo javnost smo redno obveščali o naših dejavnostih, zelo uspešno smo sodelovali pri 
vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, precej pozornosti pa smo pritegnili 
tudi ob izidu mladinskega filma Gremo mi po svoje.  

 

a) Zunanja promocija  

V okviru dejavnosti smo se poleg taborniških akcij, ki jih pripravljamo sami, udeležili akcij, ki 
so jih organizirali drugi. Med temi velja omeniti uspešno sodelovanje na vojaški prireditvi 
Poveljnikov dan, dvakrat smo pripravili delavnice na Luninem festivalu v Tivoliju, ki so bile zelo 
dobro obiskane, pomagali smo pri organizaciji akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, kjer 
smo prevzeli čiščenje Rožnika, z ZTS smo sodelovali na premieri filma Gremo mi po svoje v 
Koloseju, pozabiti ne smemo tudi na sodelovanje pri Otroškem bazarju in Lumpi festivalu – 
festivalu nevladnih organizacij (oboje skupaj z ZTS).     

Pred vsemi večjimi akcijami MZT (Taborniški feštival, Fotoorientacija, Vesela srečanja, Žaboboj 
in GG race) smo medije obveščali z vsaj enim sporočilom za javnost. Naše prireditve so bile 
medijsko dobro pokrite, najbolje Taborniški feštival. 

Novinarsko adremo smo nekoliko razširili, v zadnjem letu smo sporočila za javnost pošiljali 
preko liste novinarjev na ZTS, ki vsebuje malo manj kot 800 naslovnikov.  

Največja in najbolj prepoznavna akcija MZT je Taborniški feštival, o katerem je vsako leto 
približno 20 objav v različnih medijih. Na povabilo k sodelovanju se vsako leto odzove vedno 
več zunanjih vladnih in nevladnih organizacij. Ker pa se v zadnjih letih v aprilu dogaja tudi 
ogromno drugih prireditev, mnoge tudi na isti termin, se posamezne organizacije odločijo za 
udeležbo na drugih prireditvah.  

Leta 2010 je na isti termin potekala čistilna akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 
Ljubljanski taborniki smo se akciji pridružili že novembra in se trikrat sestali z organizatorji. Na 
dan prireditve smo se po končanih delavnicah podali na čiščenje Rožnika. Rodove smo usmerili 
na lokacije, ki so najbližje njihovim domovom in jih razporedili tako, da smo pokrili celoten 
teren. Trije rodovi se niso udeležili Taborniškega feštivala, ker so čistili v svojem lokalnem 
okolju. Na Rožnik smo že od jutranjih ur dalje usmerjali zunanje udeležence, ki so se priključili 
akciji.  

Novembra 2010 smo v ljubljanskem Koloseju skupaj z ZTS sodelovali pri premieri mladinskega 
filma Gremo mi po svoje. Posamezniki so sodelovali še na premieri Delo revij. Sam film je 
slovenskim tabornikom na splošno prinesel lepo reklamo, saj smo bili v okviru filma v pisnih 
medijih v zadnjih treh mesecih l. 2010 omenjeni kar 70-krat.  

V sklopu promocije taborništva smo pridobili MZT zastavo, veliko 4 metre, na kateri sta napis 
Mestna zveza tabornikov Ljubljana in logotip – žaba. Lotili smo se tudi izdelave map za 
novinarje, vendar s projektom žal nismo bili uspešni. Izdelali smo nove novoletne voščilnice. 
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Ponovno smo se lotili projekta o propagandnih taborniških filmih, ki bi jih rodovi lahko uporabili 
za lastne potrebe, na ravni MZT pa bi jih uporabili za nabiranje novih sponzorjev in donatorjev. 
Kljub kar nekaj sestankom in precejšnji količini posnetega materiala delo še ni dokončano.  

Lotili smo se tudi projekta o himni MZT. Besedilo in melodijo imamo, sedaj je material v rokah 
Andreja Težaka, ki je sicer že naredil eno verzijo, a to še ni tisto kar iščemo, tako da čakamo 
na nov produkt.  

V sklopu tako imenovane MZT kolekcije smo naredili moške (črne boksarice) in ženske 
(vijolične brazilke) spodnje hlače z napisom (ne)varno območje. Naredili smo tudi softshelle v 
črni, oranžni, rdeči in temni ter svetlo modri barvi. Prav tako smo našim članom ponudili nakup 
kompletov prve pomoči z napisom »Moja prva« in zložljivih stolov z napisom »Men' sede«. 

Ustvarili smo Facebook skupino, ki šteje slabih 300 članov in tako jih  še preko enega novega 
kanala redno obveščamo o taborniškem dogajanju. Predvsem so to mlajši, pa tudi starejši, ki 
niso več aktivni, ki jih sicer težje seznanjamo z dogajanjem, saj posamezni načelniki ne 
posredujejo novic dalje.  

 

b) Notranja promocija  

Izdali smo eno številko Žabice. Gradivo za drugo številko smo delno pripravili, a je problem 
nastal pri pridobivanju ljudi in pomanjkanju časa posameznikov, ki bi reviji posvetili več časa.    

Tabornike s cele Slovenije smo redno obveščali o taborniškem dogajanju na spletnima 
stranema www.rutka.net in www.mzt.org ter na Facebook skupini.  

Tedensko smo na MZT in načelniško listo pošiljali novice o dogajanjih pri drugih organizacijah, 
o izmenjavah, izobraževanjih ... Izkazalo se je, da se naši člani radi udeležujejo drugih 
aktivnosti in si tako širijo znanje na različnih področjih.  

 

c) Tiskovine  

Naredili smo nalepke za avtomobile z napisom “Hud” tabornik, “Huda” tabornica in “Murenček 
na poti” ter mini nalepke “Hud” tabornik in “Huda” tabornica. Vse v črni in beli varianti. Za 
šolsko leto 2009/2010 smo naredili šolske urnike formata A4. Dvakrat smo naredili še ponatis 
zloženk. Natisnili smo tudi balone z žabo.  

 

5. FINANČNO MATERIALNE ZADEVE 

MZT se je v tem obdobju financirala iz prihodkov lastne dejavnosti, z dotacijami in donacijami 
(proračun MOL – Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, donacije za Taborniški 
feštival), s finančnimi sredstvi odobrenih projektov (Urad za mladino MOL, Urad RS za 
mladino) in sponzorstev v obliki finančnih in materialnih sredstev (največji delež predstavljajo 
sponzorstva in materialna sredstva za Taborniški feštival). Dodatni vir financiranja nam 
organizacijam v javnem interesu z letom 2008 omogočajo tudi donacije iz dela dohodnine. V 
letu 2010 smo s tega naslova dobili 329,24 EUR donacij.  
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Tabela 7: Oddani projekti za finančno podporo  

Leto Urad Prijave 
Odobreni 
projekti 

Znesek 

Urad za mladino MOL 2 1 2.450,00 EUR 

Urad RS za mladino 1 1 8.448,00 EUR 2008 

SKUPAJ 2008: 10.898,00 EUR 

Urad za mladino MOL 5 3 3.525,00 EUR 

Urad RS za mladino 1 1 6.300,00 EUR 

Ministrstvo za šolstvo in 
šport 

1 0 0,00 EUR 

Urad vlade za 
komuniciranje 

1 0 0,00 EUR 

2009 

SKUPAJ 2009: 9.825,00 EUR 

Urad za mladino MOL 4 2 3.945,00 EUR 

Urad RS za mladino 1 1 6.349,00 EUR 2010 

SKUPAJ 2010: 10.294,00 EUR 

Urad RS za mladino 1 0 0  

Urad za mladino MOL 3 3 5.301,00 EUR  2011 

                                                           SKUPAJ 2011:           5.301,00 EUR  

 

Med mandatom se je pokazala potreba po pomočniku oziroma osebi, ki bo prevzela skrb za 
projekte, tako za pisanje razpisne dokumentacije kot za pisanje poročil, kar vsebuje 
koordinacijo ostalih načelnikov z drugih področij delovanja MZT pri prijavljanju na projekte.  

Finančnih zadev je z leta v leto več, tako funkcija načelnika za fin-mat. zadeve vzame kar 
nekaj časa. 

  

Interni zaključni račun 

Iz tabele 9 je razvidna struktura prihodkov poslovanja v letih 2007, 2008, 2009 in  2010. 
Največ donacij prinese projekt Taborniški feštival. 
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Tabela 8: Prihodki poslovanja 2007, 2008, 2009 in 2010 

  2007 2008 2009 2010 

A.2 PRIHODKI v EUR v % v EUR v % v EUR v % v EUR v % 

1 Lastna dejavnost 9.185,86 30,7 10.105,00 34,18 15.271,89 39,80 9.997,55 28,21 

2 
Sredstva iz 
proračuna 17.453,53 58,32 14.727,90 49,81 14.854,92 38,72 18.848,82 53,19 

3 Dotacije 2.426,65 8,11 2.300,00 7,78 2.100,00 5,47 3.400,00 9,59 

4 Prispevki članov 473 1,58 80 0,27 294,50 0,77 1.022,93 2,89 

5 Promocija MZT 0 0 1.500,00 5,07 4.626,30 12,06 2.141,91 6,04 

6 Finančni prihodki 386,91 1,29 853,42 2,89 1.220,03 3,18 26,88 0,08 

    29.925,95 100 29.566,32 100 38367,64 100 35438,09 100 

Vir: Zaključni račun MZT iz leta 2007, 2008, 2009 in 2010 

*brez finančnih transferjev in ZTS TRR 

 

Struktura odhodkov in prihodkov iz rekapitulacije poslovanja MZT kaže, da lastna dejavnost, se 
pravi izobraževalne in programske akcije, predstavljajo največji del odhodkov MZT, razvidno s 
tabele 10. Tudi delo organov MZT predstavlja velik strošek, notri so vključeni vsi 
administrativni stroški, stroški izobraževanja organov, povračila potnih stroškov organov, pa 
tudi srečanja načelnikov in starejših ljubljanskih taborniških društev.  
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Tabela 9: Odhodki poslovanja 2007, 2008, 2009 in 2010 

  2007 2008 2009 2010 

A.1 ODHODKI v EUR v % v EUR v % v EUR v % v EUR v % 

1 Lastna dejavnost 12.052,30 67,42 12.775,53 59,69 15.381,10 51,7 12.763,17 55,7 

2 Delo organov MZT 2.199,30 12,3 3.632,54 16,97 4.355,47 14,6 5.189,89 22,7 

3 
Računovodske 
storitve 758,4 4,24 980,23 4,59 792,00 2,66 864,00 3,77 

4 Promocija MZT 908,07 5,08 3.794,29 17,72 5.332,71 17,9 3.930,39 17,2 

5 Nakup opreme 1.741,24 9,74 68,25 0,32 3.100,80 10,4 0,00 0 

6 Članarine 60 0,33 60 0,28 60,00 0,2 60,00 0,26 

7 Finančni odhodki 121,24 0,68 91,74 0,43 106,39 0,36 96,74 0,42 

8 Izredni odhodki 36,56 0,21 0 0 0,00 0 0,00 0 

9 Ostalo 0 0 0 0 637,79 2,14 1,93 0,01 

    17.877,11 100 21.402,58 100 29.766,26 100 22.906,12 100 

Vir: Zaključni račun MZT iz leta 2007, 2008, 2009, 2010 

*brez finančnih transferjev in ZTS TRR 

 

Tabela 10: Rekapitulacija poslovanja 2007, 2008, 2009 in 2010 

Rekapitulacija poslovanja 2007 2008 2009 2010 

Prihodki  29.925,95 29.566,32 38.367,64 35.438,09 

Odhodki 17.877,11 21.402,58 29.766,26 22.906,12 

  12.048,84 8.163,74 8.601,38 12.531,97 

Vir: Zaključni račun MZT iz leta 2007, 2008, 2009, 2010 

*brez finančnih transferjev in ZTS TRR 

 

 

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 
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potrebno. Njihovo delo 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 (Polona Žehelj), načelnici MZT za odnose z javnostmi (Ana 
Britovšek) in načelnici MZT za vzgojo in izobraževanje (Zarja Klun).  

• Priprava promocijskih artiklov MZT: mikic, spodnjega perila, softshell-ov, torbic prve 
pomoči, peresnic. Priprava različnih tiskovin MZT: čestitk (ilustracija Meti Buh), 
dopisnega papirja MZT, kazalk za v knjige, nalepk Hud tabornik/ca. Podpora pri 
nastajanju urnika MZT. Izdelava promocijske zastave MZT.   

• Sodelovanje pri snovanju MZT promocijskega filma. Pomoč pri nastajanju himne MZT.  
• Pomoč pri pripravi Taborniških feštivalov: sodelovanje s sponzorji in donatorji, podpora 

odnosom z javnostmi, pomoč pri izvedbi aktivnosti.  
• Pomoč pri izvedbi različnih MZT aktivnosti (Fotoorientacija, žur, delavnice, seminarji ... 

).  
• Pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev iz različnih razpisov. 
• Predavatelj na vodniških tečajih MČ in GG. 
• Organizator (in predavatelj) delavnic Odnosi z javnostmi in Propaganda.  
• Soorganizator seminarja Fotografija (drugi soorganizator je bil Blaž Verbič). 
• Sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s taborniškim centrom.  
• Urejanje MZT spletne strani.   
• Član Sveta vlade RS za mladino.  
• Sodelovanje pri aktivnostih ZARE. 
• Sodelovanje z Mladinskim svetom Ljubljana in Mladinskim svetom Slovenije.  
• Komunikacija z Uradom za mladino MOL. 
• Predstavnik MZT pri projektu MISSS-a za pridobitev brezplačne Urbane za prostovoljce.  
• Priprava pravilnika o prijavah na MZT akcije.  
• Pomoč vodji projekta prenove veščin ZTS (Urška Bergant).  
• Vodenje skupine za prenovo ZTS.  
• 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.  

• Udeležba na različnih MZT in ZTS aktivnostih.   

 

Marjan Hrovat:  

• Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem prostora MZT – pisarna in TIC. 
• Član volilne komisije ZTS. 
• Dogovor za popust za rodove pri nabavi posode pri Euronovi. 
• Izdatna pomoč starešini MZT. 
• Izdelava vodiča Občni zbor za rodove. 



 

Mandatno poročilo MZT 2008-2011 
23 

• Kadrovanje MZT in ZTS. 
• Morda kdaj pomoč načelniku MZT. 
• Odnosi z NO MZT. 
• Odnosi z ZTS – volitve. 
• Pomoč pri finančno materialnih zadevah. 
• Pomoč pri izobraževanju – dvourna delavnica taborna kuhinja. 
• Pomoč pri organizaciji 15-letnice in koncerta. 
• Pomoč pri programskih in izobraževalnih akcijah MZT. 
• Pomoč pri promocijskih materialih MZT – stoli Men' sede in drugo. 
• Pomoč pri publikaciji MOL o prostovoljstvu v Ljubljani. 
• Pomoč pri sanaciji poplav v Ljubljani. 
• Pomoč pri tiskanju promocijskega materiala. 
• Pridobivanje sponzorjev za Taborniški feštival. 
• Priprava in izvedba delavnice KT20+ (za starejše tabornike) na zadnjih dveh 

Taborniških feštivalih 
• Priprava pregleda članov rodov po  posameznih ljubljanskih šolah za obdobje zadnjih 

petih let. 
• Priznanja in odlikovanja MZT in ZTS – pomoč pri sestavi seznamov in obrazložitvah 
• Skupščina ZTS – lobiranje, volitve - iskanje kandidatov. 
• Sodelovanje pri skupini Prenova ZTS. 

 

Katarina Smolej:  

• Obdobje mandata IO MZT 2008-2011 je opravljala kot članica IO MZT. Na načelništvih 
MZT je sodelovala kot pomočnica Janezu Kumšetu, načelniku za program.  

• Pisanje projektov za sofinanciranje Veselih srečanja in področja izobraževanja. 
• Aktivno sodelovanje pri spremembah v vodstvu ZTS in prisotnost na sestanku za ideje 

za načelnika za komisijo za mednarodno dejavnost v ZTS. 
• Pomoč pri organizaciji MZT žurov. 
• Pomoč pri izvedbi Taborniškega feštivala 2009; kot vodja programa in koordinatorka 

vseh programske aktivnosti.  
• Vodenje delavnic na Luninem festivalu 2009. 
• Predavanja na MČ vodniškem tečaju v Kalu Koritnica. 
• Udeležba na posvetih Komisije za program ter Komisije za mednarodno dejavnost v 

ZTS. 
• So-vodenje dveh 2-urnih delavnic: Strateške igre ter Duhovnost in taborniki. 
• Programski vodja 15-letnice MZT.  
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OSTALA PODROČJA DELOVANJA MZT 
 

1. SODELOVANJE Z OSTALIMI VLADNIMI IN NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI 

MZT je podprla kandidaturo Mihe Mohorka za predsednika Mladinskega sveta Ljubljane (MSL), 
prav tako je podprla kandidaturo Tee Jarc za podpredsednico MSL na področju mednarodnih 
aktivnosti.  

Z MSL-jem smo sodelovali pri pripravi vprašalnika za analizo potreb lokalnih mladinskih 
organizacij v odnosu do lokalnih oblasti.  

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

Sodelovali smo tudi z Mladinskih svetom Ajdovščina (MSA) pri pripravi publikacije Transverzala 
mladinskih organizacij, kjer je Taborniški feštival predstavljen kot tradicionalna in referenčna 
mladinska aktivnost. Prav tako smo z njimi sodelovali pri vpisu organizacija v Poslovni imenik 
mladinskih organizacij. 

Prav tako smo z MSL in MSA sodelovali pri oblikovanju biltena Mladi in občina na temo 
medgeneracijskega sodelovanja, kjer je kot naša medgeneracijska aktivnost predstavljena 
Fotoorientacija.  

Taborniški feštival še naprej ostaja akcija, kjer poleg tabornikov pri njeni izvedbi sodelujejo 
tudi različne vladne in nevladne organizacije. V letu 2008-2011 se je razvrstilo 40 različnih 
organizacij.   

  

2. SODELOVANJE Z MESTNO OBČINO LJUBLJANA (MOL) 

Sodelovanje z MOL se je v tem obdobju izboljšalo. Na MOL-u so nam bili veliko bolj naklonjeni 
pri izdaji dovoljenj za uporabo mestnih površin, prav tako so nam prijazno odstopili svoje 
prostore za naše aktivnosti (starešinstvo, slavnostna akademija, novinarska konferenca), 
bistveno pa je povečalo tudi sodelovanje z Uradom za mladino MOL, ki nam je vedno priskočil 
na pomoč, kadar smo le-to potrebovali. 

Vsekakor smo tudi s prisotnostjo na različnih aktivnostih, organiziranih s strani MOL, poskrbeli 
za našo prepoznavnost.  

Prav tako smo še dodatno povečali sodelovanje z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno 
obrambo MOL in posledica tega je, da nam res ogromno pomagajo (predvsem z opremo), ko 
jih potrebujemo.  

Predstavniki zgoraj omenjenih oddelkov in podžupan, g. Möderndorfer, so se udeležili tudi 
slavnostne akademije ob 15-letnice, prav tako so predstavniki Urada za mladino MOL redni 
udeleženci Taborniškega feštivala.  
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3. PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA 

V tem mandatnem obdobju smo podelili 3 plakete MZT našim zaslužnim in dolgoletnim članom, 
ki so znatno pripomogli k razvoju MZT.  

Poleg priznanj in odlikovanj MZT smo dva posameznika predlagali za priznanja ZTS in podprli 
kandidature, ki so prišle s strani rodov. 

Pregled podeljenih priznanj se nahaja v prilogi dokumenta. 

 

4. RAZNO 

a) Raziskava pokritosti osnovnih šol 

V MZT vodimo evidenco pokritosti članstva po posameznih šolah v Ljubljani, kjer je razvidna 
razpršenost rodov po šolah in delež članov v posameznih generacijah osnovnošolcev.  

Zaradi neodzivnosti nekaterih rodov za preteklo leto nismo mogli pripraviti analize, vendar pa 
intenzivno delamo na pridobivanju aktualnih podatkov.  

 

b) Pridobitev statusa društva v javnem interesu 

Mestna zveza tabornikov je že aprila 2008 pridobila status društva v javnem interesu na 
področju vzgoje in izobraževanja ter na področju športa. S pomočjo pridobljenega statusa smo 
bili upravičena do plačila določenih mestnih dajatev ob organizaciji naših aktivnosti, prav tako 
nam ta status omogoča brezplačno uporabo prostorov, že 2 leti zapored smo iz tega naslova 
prejeli tudi nekaj sredstev iz dotacij dohodnine.  

 

c) Pomoč ob sanaciji poplav v Ljubljani 

Ob jesenskih poplavah Ljubljani leta 2010 smo aktivirali enoto za zaščito in reševanje MZT, ki 
je pomagala pri polnjenju protipoplavnih vreč, kasneje pa je 15 članov pomagalo pri čiščenju 
prizadetih območij.  

 

d) Sodelovanje na reševalnih vajah s psi  

V tem mandatnem obdobju smo sodelovali na dveh reševalnih vajah s psi, ki jih je organizirala 
Mestna občina Ljubljana.  
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e) Prva pomoč 

V tem mandatu so potekala 3 izobraževanja s področja prve pomoči, in sicer 2 s področja 
polprofesionalne nujne medicinske pomoči, ki se ga je opravilo 24 članov MZT ter tečaj za 
pridobitev licence ILTS, ki sta ga opravila 2 predstavnika MZT. 

 

6 članov MZT se je 22. maja udeležilo tudi mestne vaje v nudenju prve pomoči, ki sta jo 
organizirali Mestna občina Ljubljana in Območno združenje Rdečega križa Ljubljana. 
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DELO ORGANOV MZT 
 

1. STAREŠINSTVO MZT 

Starešinstvo se je v tem mandatu sestalo trikrat. Skozi celoten mandat se je opažal očiten 
upad zainteresiranosti starešin rodov za sodelovanje pri delovanju na ljubljanski ravni. V večini 
primerov so bili načelniki rodov tisti, ki so se udeleževali starešinstev in tako nadomeščali 
starešine.  

V času tega mandata smo sklicali tudi en famozni svet, ki je bil namenjen predstavitvi vodenja 
financ za rodove in materialnega poslovanja. 

 

2. IZVRŠNI ODBOR MZT 

Izvršni odbor se je v mandatnem obdobju 2008-2011 sestal 51-krat, od tega enkrat 
korespondenčno. Sestanki so bili praviloma ob četrtkih vsakih 14 dni. Udeležba na sestankih je 
bila 76%. 

Poleg rednih sej smo imeli v tem mandatnem obdobju tri posvete, na katerih smo začrtali 
programsko politiko MZT, ter 2 motivacijska vikenda.  

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

• Aleš Posega: sodelovanje z MOL, odnosi z ZTS. 

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

• Janez Kumše: program akcij MZT, projekti. 

• Zarja Klun: vzgoja in izobraževanje v MZT, projekti. 

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

• Ana Britovšek: odnosi z javnostmi. 

• Špela Tomšič: finančno-materialni načrt, zaključni računi, projekti. 

• Podpora:  

o Marjan Hrovat: posebni projekti, taborniški center MZT. 

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

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.  
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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.  

 

3. NADZORNI ODBOR MZT (NO MZT) 

Nadzorni odbor MZT se je v tem mandatnem obdobju sestal trikrat. Na svojih sestankih so 
obravnavali zaključne račune in finančne načrte MZT ter zaključno poročilo o delu MZT v 
mandatnem obdobju 2008 - 2011. 

 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA MZT 

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

Generacije mladih se spreminjajo in tudi na področju taborniških aktivnosti bomo morali slediti 
tem trendom, vendar ne bomo smeli pozabiti na kvaliteto aktivnosti. 

 

Glede na trende v taborništvu bo prva naloga MZT aktivna podpora rodovom na področju 
kadrovanja, izobraževanja, programskih aktivnosti ter na materialno-finančnem področju. Po 
drugi strani pa bomo še naprej nudili podporo ZTS.  

Aktivno bomo gradili tudi na promociji tabornikov, saj nam le-ta zagotavlja konstantno 
delovanje taborništva.  

 

Izzivi, ki nas čakajo, so sigurno projekti, povezani tako z motivacijo mlajših kot starejših 
članov, saj je za vsak rod zalogaj obdržati člane, predvsem v času, ko menjajo okolje (na 
prehodu iz MČ v GG družino ter kasneje v PP klub). 

 

Prav tako so izzivi, ki smo se jih lotili že pred nekaj časa in za katere upamo, da bodo počasi 
ugledali luč sveta, zagotovitev primernih prostorov za delovanje MZT, aktivno bomo sodelovali 
tudi pri aktivnostih povezanih s taborniškim centrom.  

 

In ne pozabite, MZT smo mi vsi in skupaj ustvarjamo boljši MZT in s tem boljši svet.   

 

 

 

 

 

za IO MZT 

 

Polona Žehelj 

načelnica MZT 
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PRILOGE 
 

1. PRISOTNOST ČLANOV IO MZT NA SEJAH IO MZT 

 
Tabela 11a: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT 

Zap. št. seje 
IO MZT 

1. seja, 

5. 11. 
2008 

2. seja, 

11. 12. 
2008 

3. seja, 

8. 1. 
2009 

4. seja, 

22. 1. 
2009 

5. seja, 

5. 2. 
2009 

6. seja, 

19. 2. 
2009 

7. seja 

5. 3. 
2009 

8. seja, 

2. 4. 
2009 

9. seja, 

15. 4. 
2009 

Polona Žehelj X X X X X X X X X 

Aleš Posega X    X X X X  

Ana Britovšek X X X X X X X X X 

Zarja Klun X  X X X  X X X 

Špela Tomšič X X X X X X X X X 

Matej Klinc X X X X X X  X X 

Janez Kumše X  X X  X X   

Katarina Smolej X X  X   X X X 

Miha Maček X X X X  X X X X 

Marjan Hrovat X X X X X X X X X 

 

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

Zap. št. seje 
IO MZT 

10. seja*, 

8. 5.—10. 
5. 2009 

11. seja, 

14. 5. 
2009 

12. seja, 

28. 5. 
2009 

13. seja, 

11. 6. 
2009 

14. seja, 

25. 6. 
2009 

15. seja, 

10. 9. 
2009 

16. seja, 

24. 9. 
2009 

17. seja, 

8. 10. 
2009 

18. seja, 

22. 10. 
2009 

Polona Žehelj X X X X X X X X X 

Aleš Posega X X X X   X  X 

Ana Britovšek X X  X X X X X X 

Zarja Klun X X X X X X X   

Špela Tomšič X X X X  X X  X 

Matej Klinc X  X X X X    

Janez Kumše X X   X X X X  

Katarina Smolej X X  X X X   X 

Miha Maček X X X X X X X  X 

Marjan Hrovat X X X X X X X  X 

* 10. seja je bila korespondenčna.  
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Tabela 12c: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT 

Zap. št. seje 
IO MZT 

19. seja, 

5. 11. 
2009 

20. seja, 

19. 11. 
2009 

21. seja, 

3. 12. 
2009 

22. seja, 

17. 12. 
2009 

23. seja, 

14. 1. 
2010 

24. seja, 

28. 1. 
2010 

25. seja, 

11. 2. 
2010 

26. seja, 

25. 2. 
2010 

27. seja, 

11. 3. 
2010 

Polona Žehelj X X X X X X X X X 

Aleš Posega   X    X  X 

Ana Britovšek X X X X X X X X  

Zarja Klun X X X  X X X  X 

Špela Tomšič  X X X X X X X X 

Matej Klinc     X X X X  

Janez Kumše X   X X X  X X 

Katarina Smolej X X X X X  X   

Miha Maček X X X X X X X X X 

Marjan Hrovat X X X X  X X X X 

 

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

Zap. št. seje 
IO MZT 

28. seja, 

25. 3. 
2010 

29. seja, 

8. 4. 
2010 

30. seja, 

22. 4. 
2010 

31. seja, 

6. 5. 
2010 

32. seja, 

20. 5. 
2010 

33. seja, 

3. 6. 
2010 

34. seja, 

17. 6. 
2010 

35. seja, 

10. 9. 
2010 

36. seja, 

23. 9. 
2010 

Polona Žehelj X X X X X X X X X 

Aleš Posega    X     X 

Ana Britovšek X X X X X X  X X 

Zarja Klun X    X  X  X 

Špela Tomšič X  X X X X X X X 

Matej Klinc X X X X X X X X X 

Janez Kumše X  X      X 

Katarina Smolej X       X X 

Miha Maček X X X X X X X  X 

Marjan Hrovat X X X X X  X X X 
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Tabela 12e: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT 

Zap. št. seje 
IO MZT 

37. seja, 

7. 10. 
2010 

38. seja, 

21. 10. 
2010 

39. seja, 

4. 11. 
2010 

40. seja, 

18. 11. 
2010 

41. seja, 

16. 12. 
2010 

42. seja, 

6. 1. 
2011 

43. seja, 

20. 1. 
2011 

44. seja, 

3. 2. 
2011 

45. seja, 

16. 2. 
2011 

Polona Žehelj     X X X X X 

Aleš Posega       X X  

Ana Britovšek X X X X X  X X X 

Zarja Klun   X X X X  X  

Špela Tomšič X X X X X X X X X 

Matej Klinc X X  X X X X X X 

Janez Kumše X X X   X  X X 

Katarina Smolej X X X X X X X  X 

Miha Maček X X X X X X X X X 

Marjan Hrovat X X  X X X X X X 

 

Tabela 12f: Prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT 

Zap. št. seje 
IO MZT 

46. seja, 

3. 3. 2011 

47. seja, 

17. 3. 
2011 

48. seja, 

31. 3. 
2011 

49. seja, 

21. 4. 
2011 

50. seja, 

12. 5. 
2011 

51. seja, 

26. 5. 
2011 

Polona Žehelj X X X X X X 

Aleš Posega  X X    

Ana Britovšek X X  X X X 

Zarja Klun  X  X X X 

Špela Tomšič X X X  X X 

Matej Klinc X  X  X X 

Janez Kumše  X  X X  

Katarina Smolej X X  X X  

Miha Maček X  X X X X 

Marjan Hrovat X X  X X X 
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Tabela 12: Skupna prisotnost članov izvršnega odbora na sejah IO MZT 

Ime in priimek 
Prisotnost / št. 

vseh sej 
Odstotek 
udeležbe 

Polona Žehelj 47/51 92% 

Aleš Posega 20/51 39% 

Ana Britovšek 46/51 90% 

Zarja Klun 34/51 67% 

Špela Tomšič 46/51 90% 

Matej Klinc 38/51 75% 

Janez Kumše 29/51 57% 

Katarina Smolej 33/51 65% 

Miha Maček 47/51 92% 

Marjan Hrovat 46/51 90% 

Skupaj:  76% 

 



 

Mandatno poročilo MZT 2008-2011 
34 

2. PREGLED ČLANSTVA MZT 

Tabela 13: 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avtor tabele: Miha Maček 
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Tabela 14: 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 

Avtor tabele: Miha Maček 

 

Tabela 15: 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 

Avtor tabele: Miha Maček 
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3. PODELJENA PRIZNANJA 

 
Tabela 16: Seznam podeljenih plaket MZT v mandatnem obdobju 2008-2011 

Ime in priimek Rod Datum podelitve 

Miroslav Vičič RBB 15.4.2011 

Jure Milač RMT 15.4.2011 

Matej Gnidovec RBS 15.4.2011 

 

Tabela 17: Seznam podeljenih žabic MZT v mandatnem obdobju 2008-2011 

Ime in priimek Rod Datum podelitve 

Ada Stele RBS 2. 4 2009 

 

Tabela 18: Seznam podeljenih bronastih znakov ZTS (predlagatelj MZT) v mandatnem 
obdobju 2008-2011 

Ime in priimek Rod Datum podelitve 

Matevž Miklavc RSV 20. 3. 2010 

 

Tabela 19: Seznam podeljenih srebrnih znakov ZTS (predlagatelj MZT) v mandatnem obdobju 
2008-2011 

Ime in priimek Rod Datum podelitve 

Urška Verbič RaR 20. 3. 2010 

 

 

 


