
 

  

VIKEND MZT 2019 
 
Dragi načelniki, starešine in vsi ostali! 
 
Spet je prišel čas, ko se odpravimo na MZT vikend, ki bo tokrat ponovno v Gozdni šoli. 
Dobimo se v soboto, 16. 11., ob 9. uri v Bohinju, zaključili pa bomo v nedeljo, 17. 11., okoli 15. ure. 
 
KAJ SE BO DOGAJALO? 
V soboto nas čaka sklop delavnic, s katerimi bomo razvijali program in dokončali nekatere debate, ki smo jih 
z načelniki že načeli.  
Debata bo tekla o vzgojnih ciljih, tabu temah, čakalnih listah, PP in RR preizkušnjah, … Poleg tega pa nas čaka 
še sklop uporabnih znanj med katerimi verjamemo, da bo vsak našel nekaj zase. 
 
Starešine boste del sobote nadaljevale s temami vezanimi na kvalitetno delovanje rodu, del sobote pa se 
boste pridružile ostalim pri vsebinah, za katere je prav, da se jih lotimo vsi skupaj. 
 
V nedeljo nas tradicionalno čaka zunanja delavnica. 
 
PRIJAVE IN CENA 
Na Vikend MZT se lahko prijavite tukaj do zapolnitve mest. Cena znaša 15 € na osebo.  
Denar nakažite na TRR pri Delavski hranilnici: SI56 6100 0001 7071 086 (sklic: 16112019). 
 
PAKET 2+1 GRATIS 
Želimo si, da se Vikenda MZT udeležita vsaj dve osebi vsakega rodu (načelnik, starešina), hkrati pa želimo 
pripravljene vsebine ponuditi čim širšemu krogu ljudi. Zato vas vabimo, da se Vikenda MZT udeleži še en član 
vašega rodu, za katerega boste presodili, da bo lahko pridobljeno znanje najbolje uporabil za boljše delovanje 
rodu. Tretja oseba se lahko Vikenda MZT udeleži brezplačno!  
 
V primeru, da imate v rodu več kot tri osebe, ki bi se želele udeležiti Vikenda MZT, lahko prijavite tudi četrto 
osebo, vendar se bo ta oseba lahko udeležila vikenda le v primeru prostih mest po zaključku prijav. 
 
V preteklih letih se je nekajkrat zgodilo, da osebe, ki so se prijavile na ponujeno brezplačno mesto, niso 
pravočasno sporočile svoje odsotnosti. S tem je bila onemogočena udeležba tistih, ki so se prijavili kot četrti 
člani rodu, hkrati pa je moral MZT poravnati že nastale stroške. Zato vas prosimo, da nas o morebitni 
odsotnosti tretje (oz. "brezplačne") osebe obvestite vsaj štiri dni pred aktivnostjo, saj bomo v nasprotnem 
primeru od rodov zahtevali poravnavo prijavnine tudi za tretjo osebo. 
 
 
Se vidimo! 
Vaš IO MZT 

https://forms.gle/szMZkGwYb9E27hSv6
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