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1.
SPOROČILA STAREŠINE,
NAČELNICE IN TAJNIKA ZTS

POROČILO O DELU ZTS 2019

1.1. Sporočilo starešine ZTS
Pred nami je zanimiva skupščina. Znova se bomo v veliki meri ukvarjali s financami.
Po optimizmu zadnjih let z vzpostavitvijo boljše kontrole nad finančnim poslovanjem in nekaj debelimi leti, ko
smo uspeli zagotoviti dodatno projektno financiranje razvoja organizacije, se kaže, da je zelo težko zagotoviti
ravnotežje med zbranimi denarnimi sredstvi in programom, ki ga želimo zagotoviti. Finančnega leta 2019
ne končujemo pozitivno, finančna vrzel pa se nam kaže tudi za naprej. Zaradi tega se postavljajo vprašanja,
kako naprej. Kako povečati prihodke: z dvigom članarine, vlaganjem še več napora v pridobivanje projektnega
financiranja, novimi pristopi k zbiranju donacij … Ali znižati stroške: z ukinjanjem ali zmanjševanjem obsega
državnih akcij, zmanjševanjem stroškov pisarne, prenašanjem več stroškov na udeležence in prostovoljce …
Kot organizacija se moramo (znova) soočiti z realnostjo financiranja naše dejavnosti in se skupaj odločiti,
kako naprej. Kot že ob prejšnjih podobnih razpravah verjamem, da bomo skupaj prišli do pravih odločitev.
Četudi bo skupščina trajala malo dlje. Odločitve morda ne bodo lahke, a zavedati se moramo, da nismo edina
civilnodružbena organizacija, ki se v današnjih časih ukvarja s podobnimi težavami. In tudi naše rešitve verjetno
ne bodo edinstvene. Predvsem je pomembno, da ohranimo transparentnost in delovanje organizacije v skladu
s statutom in ostalimi dogovorjenimi pravili. In da sprejmemo resničnost tako, kakršna je. Morda pa bo letošnja
skupščina priložnost za mlajše člane vodstev, da izkusijo, kaj pomeni prava skupščina.
Vsebinsko gledano pa je za nami odlično leto. Nadaljujemo z razvojem programa, dviganjem kakovosti
izobraževanja in prenovo komunikacij. V mednarodnem okviru je bila odmevna naša udeležba na Svetovnem
skavtskem jamboreeju v Ameriki in organizacija Akademije v Kranjski Gori v sodelovanju z ZSKSS.
Pred nami je leto, v katerem bomo praznovali sedemdesetletnico Zveze tabornikov Slovenije in stoletnico
taborništva na Slovenskem. Ne glede na kratkoročne težave in izzive, s katerimi se soočamo, bo to priložnost za
pogled na dosežke taborništva pri vzgoji generacij mladih ljudi in na naš prispevek k razvoju slovenske družbe. V
letošnjem letu se moramo dobro pripraviti na to.
Veselim se srečanja z vami in zanimive razprave na skupščini.

Jernej Stritih, starešina ZTS
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1.2. Sporočilo načelnice ZTS
Taborniško gibanje ostaja močno in ostaja pristno. Čeprav se mi skozi dokumente, ki jih prebiram, smernice,
ki jih pišemo, in dopise, ki jih podpisujem, pogosto zdi, da smo postali precej birokratski. Takrat se spomnim,
da taborništvo živi na lokalnem nivoju, med posameznimi člani, med neutrudnimi vodniki in pogumnimi vodji.
Med vsemi vami. Vse, kar počnemo na nacionalnem nivoju, je z mislijo na prihodnost organizacije, pa čeprav se
nekatere reči ne zgodijo hitro in imajo svoj učinek šele po dolgem času.
Z velikim veseljem se udeležujem obletnic, ki jih praznujete v rodovih, in akcij, ki jih organizirate. Vsakokrat znova
me presune globina taborniškega gibanja. Vsi trenutki, ki jih doživimo in ki nas spremljajo do konca življenja,
imajo neznansko vrednost in nas pomagajo oblikovati v edinstvene posameznike. Popotnica, ki nam jo daje
taborništvo za vse življenje, je nepopisljiva. Vrednote, ki nam jih daje taborništvo, nam pomagajo, da znamo v
življenju prepoznati, kaj je prav, pomagajo nam videti dobro v ljudeh, dajejo nam upanje za boljši jutri. Ta se snuje
z dobrimi dejanji in verjamem, da smo taborniki najboljši snovalci boljšega jutri.
Za nami je zanimivo, izzivov polno leto. Izvršni odbor, strokovna služba, komisije in delovne skupine smo zagrizle
v nove in nadaljevale odprte projekte. Skozi vse leto in skozi vse izzive je celotno prostovoljsko ekipo prežemala
pozitivna energija in neverjetna volja, da nadaljujemo po poti, ki smo si jo zastavili. Dolgujem vam neznanski
HVALA za še eno leto, ki ste ga namenili naši organizaciji. Skupaj snujemo boljši jutri!

Eva Bolha, načelnica ZTS
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1.3. Sporočilo tajnika ZTS
Na Facebook strani “Stari” taborniki deljena novica, da organizacija razpisuje delovno mesto tajnika za
nadomeščanje porodniškega dopusta, me je zelo razveselila in hkrati pripravila do pomembne odločitve.
Razveselila, ker je bilo jasno, da bomo dobili novo tabornico ali pa vsaj s taborniškimi koreninami vzgojeno
državljanko. Pomembna odločitev pa je v meni dozorela, ker sem bila prepričana, da lahko svoje izkušnje na
dosedanjih delovnih mestih prenesem v taborniško organizacijo. To predstavlja nadaljevanje, sicer z več kot
20-letnim premorom, mojega taborniškega udejstvovanja. Tako sem si izborila delovno mesto ter priložnost
ponovnega delovanja pri tabornikih, le da tokrat ne kot prostovoljka, ampak v profesionalni vlogi.
Nadaljnje razmišljanje je potekalo v smeri vprašanja o moji učinkovitosti. Kaj lahko naredim v obdobju enega
leta? Tako kratko obdobje delovanja je lahko zelo nevarno, saj je precej prekratko za uvajanje novosti, poleg tega
se nikoli nisem dobro počutila v nerazvojnem delovanju.
Tako so se pokazali glavni cilji:
• nadgradnja dosedanjega dela in dvig strokovnosti,
• evalvacija procesov Taborniške strokovne službe, ki so mladi in nekateri še v preizkusni dobi,
• prepoznavanje glavnih tveganj organizacije in nastavki za njihovo odpravo.
V času pisanja poročila je za mano skoraj sedem mesecev delovanja, kar je po mojem mnenju dovolj časa, da
dobiš natančen vpogled v delovanje organizacije. Rezultat je možna identifikacija tveganj in začetek postavljanja
načrta za njihovo odpravo.
Zelo pozitivno sem bila presenečena nad transparentnostjo organizacije. Procesi TSS s proaktivno finančno
transparentnostjo učinkovito krepijo zaupanje. Ocenjujem pa, da je finančno načrtovanje prepodrobno in na
škodo časovne učinkovitosti. Zato bi bilo v prihodnje, ko bo zaupanje na dovolj visoki ravni, potrebno pristopiti
k nekoliko manj podrobnemu načrtovanju. S tem bo tudi finančno spremljanje lažje, finančna poročila pa ne več
tako časovno potratna. Ko je govora o transparetnosti organizacije, se bi nekaj dalo narediti še na račun objave
teh podatkov, saj so trenutno dosegljivi le taborniški javnosti.
Izvajanje programa na nivoju Zveze tabornikov Slovenije me je prav tako pozitivno presenetilo, saj je visoko
intenzivno in kvalitetno. Glede nadgradnje programa menim, da bi bila za uporabnike časovno nedosegljiva, za
organizacijo s trenutnimi viri prihodkov prevelika finančna obremenitev, za izvajalce – prostovoljce in taborniško
strokovno službo – pa prevelika delovna obremenitev.
Prepoznala sem dve področji, na katerih bi bilo v prihodnje potrebno intenzivo delati, finance in prepoznavanje
učinkov organizacije. Osredotočila sem se na to, da bo v mojem času postavljeno podporno okolje in da se bodo
začeli procesi za učinkovito delovanje na teh področjih.
Institucionalni okvir financiranja ne temelji zgolj na zagotovljenih sredstvih, ampak pomeni v določeni meri
odvisnost od razpisov. Razpršenost virov je v določenem obsegu dosežena, vendar se na področju razpisne
dejavnosti opira pretežno na dva velika vira – URSZR in ESS, zaradi česar je “ranljiva” oziroma odvisna od
razpisne dejavnosti.
Zaradi vse večjega zmanjševanja integralnih proračunskih sredstev (sredstva, namenjena organizaciji za delovanje)
in s tem povečevanja sredstev za projekte, ki so neodvisni od programa organizacije, bi bila za uravnoteženost
virov potrebna določena mera komercializacije (sponzorskih sredstev). Ta sredstva pa pomenijo določen poseg v
programe društev rodov, ki so izvajalci programa.
Prostora za npr. aktivistične dejavnosti, poglobljene analize in odzive na aktualne teme in dogodke ter razmeroma
neodvisno dolgoročno zastavljanje projektov organizacija tako nima. Posledica obstoječega načina financiranja
projektov je tudi nekolikšna tematska razkropljenost oz. parceliranost projektov, za katerimi ni neke očitne
dolgoročne in celostne vizije ter strategije. Vzpostavitev projektne pisarne oziroma oddelka z jasno strategijo
organizacije je tako nujna.
V okviru povečevanja razpršenosti virov je tako močno pomembna prepoznavnost učinkov organizacije. Potrebna
je sprememba kulture organizacije, ki je obremenjena tako z družbenimi razmerami preteklosti kot s trenutnimi
razmerami. Zavedam se, da se je v trenutnih institucionalnih pogojih ter pogojih popularnega dojemanja
nevladnega sektorja težko opredeljevati kot “politična” organizacija in da politika zaradi različnih definicij,
pogledov in družbenih ureditev pomeni močno preobremenjen izraz. Pa vendar bi poudarila, da je delovanje
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društva vedno, bodisi posredno ali neposredno, politično. Informirati širšo javnost o pomembnosti obstoja
organizacije v današnji moderni demokratični družbi, pomembnosti mladinskega sektorja in delu prostovoljcev
ter jo opozoriti na razsežnosti in globino težav, s katerimi se soočamo vsak dan, je ključ do pridobivanja sredstev.

Nina Durini, tajnik ZTS
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2.1. Na kratko v številkah
24. Svetovni skavtski jamboree
Poleti je v Združenih državah Amerike potekal 24. Svetovni skavtski jamboree.
Organizirala ga je trojica držav – Mehika, ZDA in Kanada, udeležilo pa se ga je 41 559
udeležencev iz 124 držav sveta. Slovenska odprava je štela 176 članov, od tega 125
udeležencev, 14 vodnikov, 29 članov prostovoljnega osebja in 8 članov vodstva.

Izobraževalni dogodki in tečaji
V lanskem letu se je izobraževalnih dogodkov v naši organizaciji udeležilo 574
prostovoljcev. 161 članov se je udeležilo 7 vodniških tečajev, na Wood Badge
tečaju je širilo svoja obzorja 37 tečajnikov, specialističnih tečajev pa se je udeležilo
67 tečajnikov.

Državni mnogoboj in ROT
Državni mnogoboj je potekal v Mirni, med 14. in 16. junijem 2019. Gostil ga je Rod
Mirne reke. Udeležilo se ga je 420 udeležencev iz 17 rodov.
ROT se je vrnil pod Pohorje, ki ga je ob svoji 60. obletnici organiziral Rod XI. SNOUB
Miloša Zidanška Maribor. Udeležilo se ga je 210 tekmovalcev iz 21 rodov.

The Academy
V začetku novembra je v Kranjski Gori potekal največji izobraževalni dogodek
evropske regije – The Academy. Organizirala ga je združena ekipa WOSM,
WAGGGS, katoliških skavtov in tabornikov. Dogodka se je udeležilo več kot 200
udeležencev, ki je od 3. do 6. novembra 2019 sodelovalo na več kot 30 delavnicah.
Mnogih izmed njih se je udeležilo tudi nekaj tabornikov.

Prenovljena revija Tabor
Z januarjem je izšla prva številka prenovljene revije Tabor z novo podobo in svežimi
vsebinami. Uredniška ekipa je prevetrila rubrike, na novo definirala ciljne publike in
poiskala njim primerne vsebine. Oblikovalska ekipa pa je zasnovala novo podobo
revije, ki je ne le sodobna, ampak tudi prilagojena posameznim starostnim skupinam.
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2.2. Poročilo načelnice ZTS
Preteklo leto smo pričeli z zelo tveganim vsebinskim in finančnim načrtom, ki je slonel na razpisih, ki smo jih
oddali v upanju, da bodo podprli delovanje ZTS. Vedeli smo, da bo v primeru neuspešnosti na teh razpisih
potrebno prilagoditi delo in izvajanje programa. Na žalost se je ta scenarij uresničil in tako smo leto zaključili
z enim strokovnim sodelavcem manj in neizvedbo nekaterih projektov. ZTS se sooča s podobno težavo kot
večina nevladnih organizacij – pomanjkanjem stalnih finančnih virov. Prednost naše organizacije je sicer
prihodek članarine in prihodek URSM ter naše dolgoročno sodelovanje z URSZR. Pa vendar tudi ta sredstva
ne omogočajo več dolgotrajnega pozitivnega razvoja organizacije. Ena izmed poti, po kateri lahko gremo, je
prijavljanje na razpise. Negativna plat teh razpisov je njihova kratkoročnost, kot tudi namenska poraba sredstev,
ki ne omogočata podpore redni dejavnosti. Druga pot so strateška partnerstva, ki jih do sedaj naša organizacija
še ni razvijala v večji meri. Tretja pot je višanje članarine ali povečanje prihodkov URSM, ki pa ne bosta v celoti
rešila naših izzivov. Pa vendar so stvari, o katerih se moramo pogovoriti in odločiti skupaj.
Na programskem področju so komisije večinoma nadaljevale s projekti, ki so si jih zastavile v preteklosti, in tako
sledile programu tega mandata. Na področju VIDO smo tudi v preteklem letu uspešno izpeljali vodniške tečaje,
specialistične tečaje in Wood Badge tečaj. Poleg tega pa še vrsto manjših izobraževanj, ki pozitivno doprinesejo
k delovanju prostovoljcev. Naša želja je, da se teh izobraževanj v prihodnosti udeleži še več prostovoljcev,
predvsem tistih, ki so to že dlje časa.
Na področju programa je komisija v preteklem letu preoblikovala svoj način delovanja, kar se že pozna na
rezultatih dela. Izvedla je obsežno raziskavo na tem področju, kar je še posebej pomembno zato, da bomo
imeli jasno sliko o obstočejem stanju in potrebah na tem področju in pri postavljanju prioritet pri izvajanju
oziroma dodajanju literature. Poleg tega veliko pozornosti posveča tudi programu PP, ki je prioriteta, če želimo v
organizaciji podaljšati življenjsko dobo prostovoljca, izboljšati naše delo z njimi in poskrbeti za rast organizacije.
Na področju komunikacije moramo za preteklo leto izpostaviti prenovo revije Tabor. Celovit razmislek o reviji,
tako na področju vsebin in podobe kot na področju namena in ciljne publike, je prinesel svežo in vsebinsko
dodelano revijo, ki ne izčrpava prostovoljcev in optimalno izkoristi vire, ki jih ima na voljo. Velik doprinos k
delovanju komunikacije je vzpostavitev uredniške ekipe, ki povezuje prostovoljce in zaposlene z vseh področjih.
Tako je načrtovanje dosti lažje.
Tudi na mednarodnem področju je bilo v preteklem letu veliko dogajanja. Na 24. Svetovnem skavtskem jamboreeju
smo imeli 176-člansko odpravo. Organizatorji so na marsikaterem področju presegli naša pričakovanja, osebno
pa se mi je potrdila misel, da taborništvo kljub velikim in razkošnim dogodkom pravzaprav živi na lokalnem
nivoju. V avgustu smo se udeležili Evropske skavtske konference v Splitu. Pomemben dogodek predvsem z
vidika vzpostavljanja stikov in ustvarjanja partnerstev, ki lahko doprinesejo k delovanju naše organizacije. Eden
takih je gotovo projekt Safe from Harm, ki ga je prijavila luksemburška skavtska organizacija skupaj s štirimi
partnericami. Jeseni smo v Kranjski Gori gostili največji izobraževalni dogodek evropske regije – The Academy.
Združena ekipa ZTS in ZSKSS je odlično opravila svoje delo.
Na organizacijskem področju smo veliko pozornosti posvečali iskanju novih finančnih virov predvsem preko
razpisov, kar je od nas terjalo precej delovnih ur. Za sabo pa ima uspešno sezono Gozdna šola. Kvaliteten in
predan kader, ki skrbi za njeno delovanje, je poskrbel, da sta Gozdna šola in Laški Rovt ne le prispevala velik kos
prihodka organizaciji, ampak tudi, da so bili naši gostje zadovoljni. Eden od pomembnih projektov tega mandata
je tudi oblikovanje strategije za prihodnje obdobje organzacije. Projekt smo pričeli v jeseni s skupnim sestankom
in prijavo za dodatno podporo preko WOSM-a. Nato pa se je projekt zaradi mojega osebnega pomanjkanja časa
zaustavil in upam, da ga bomo lahko nadaljevali in dokončali v letošnjem letu.
Organizacija je v preteklem letu nadaljevala začrtan program kljub neuspešnosti na razpisih in kadrovskim
spremembam. Mislim, da smo ga, tudi ob upoštevanju vseh okoliščin, uspešno izpeljali. Zahvala gre predvsem
strokovni službi in prostovoljcem, ki na dnevni ravni uresničujejo poslanstvo organizacije.

Eva Bolha,
načelnica ZTS
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2.3. Program za mlade
Delovanje Komisije za Program za mlade v ZTS v letu 2019
Leto 2019 je bilo za Komisijo za Program za mlade v ZTS čas nadaljevanja odprtih projektov, vzpostavitve
sodelovanja z ostalimi komisijami, postavljanja prioritet dela in preureditve notranje strukture delovanja.
Komisija je imela v letu 2019 veliko odprtih projektov, zato smo si zadali, da bi tekoče in dolgotrajne projekte
dokončali, namesto da bi se lotevali novih. Ker smo bili že bolj utečeni v procese in način dela znotraj komisije, smo
prepoznali pomembnost povezovanja in sodelovanja z ostalimi komisijami. Povezovali smo se s KVIDO, in sicer na
način, da smo vsebino PzM demo tima načrtovali glede na cilje, določene v skupini za prenovo vodniških tečajev,
skupaj s člani KVIDA smo oblikovali naročilnice za literaturo na tečajih 2020, jeseni smo izvedli skupni piknik za
zahvalo aktivnim prostovoljcem v obeh komisijah. Našega posveta so se udeležili člani KOJE in KVIDA, skupaj s
KOJO pa smo načrtovali vsebino za prenovljeno revijo Tabor. S KMD smo načrtovali in tudi omogočili udeležbo
dvema udeležencema na mednarodnem dogodku Rover-VentureNet v Zagrebu. Skupaj s komisijami smo se začeli
spraševati, kako smo si lahko v podporo in kako si lahko med seboj pomagamo, da bi bilo naše delovanje čim bolj
celostno in vključujoče. Po pozivih in prošnjah, da bi imeli digitalne predstavitve, smo v juniju izvedli prvi webinar,
na katerem smo predstavili PROsmernice in njihovo vsebino. V letošnjem letu sta nas čakali tudi izvršitvi dveh
sklepov na področju prestopa otrok iz veje MČ v vejo GG in na področju propozicij državnega mnogoboja.
Komisija se je povečala in hkrati se je spremenilo naše delovanje tako, da smo določili vodje projektov in si s tem
porazdelili naloge in dolžnosti. Na ta način želimo čim bolj učinkovito dokončati trenutne odprte projekte, kar
nam je trenutno prioriteta.

Največji dosežki v letu 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vikend za vodnike,
program PP,
Državni mnogoboj ZTS,
ROT,
PzM demo tim,
nagrada Skavt Peter,
projekt Literatura,
izvršitev sklepov skupščine,
kodeks Obisk v naravi,
Za zdravje mladih.

Vikend za vodnike 2019
Izpeljali smo tradicionalni vikend vodnikov v Postojni. Tokrat so bile vsebine namenjene tako MČ kot GG
vodnikom, skupaj je bilo 52 udeležencev. Vsebine smo razdelili na tehnično taborniške in na vzgojno usmerjene.
Uvedena novost je bila, da smo tehnično znanje razdelili na nivo znanja in nivo metodike. Poudarek nivoja
znanja so bile osnove tehničnega znanja, da se bodo vodniki na določenem področju počutili bolj suvereno.
Nivo metodike je bil namenjen tistim, ki bi radi dobili nove ideje, kako tehnično znanje na zanimiv, inovativen,
kreativen in razvojno ustrezen način predstaviti članom ter kakšne metode pri tem uporabiti. Priprava letošnje
vsebine je nastala v sodelovanju s KVIDO.

Program PP
V aprilu 2019 smo izvedli drugo izobraževanje za coache popotnikov in popotnic in izobrazili 21 novih coachev PP.
Znotraj komisije se je oblikovala skupina za razvoj PP-programa, ki je v sodelovanju s KOJO začela z njegovo
promocijo v reviji Tabor.
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PzM demo tim
V letošnjem letu smo se pri pripravi predavanja na vodniških tečajih povezali s projektom Jedro, ki deluje
znotraj KVIDO in čigar namen je poenotiti cilje vodniških tečajev. Obliko predavanja smo zasnovali na podlagi
vrednotenja lanske izvedbe z vodji vodniških tečajev, hkrati pa tudi na podlagi ciljev, zastavljenih znotraj projekta
Jedro. Med predavanji na VT naj bi se že osredotočili na podajanje temeljnega in vsebinskega dela PzM in
taborniškega pristopa, medtem ko vzgojni del (TP) prevzame PzM demo tim. Vodjam in mentorjem vodniških
tečajev smo ponudili možnost sodelovanja pri pripravi vsebine in jim na izobraževanju za mentorje VT tudi
predstavili koncept, ki smo ga pripravili. Predavanje smo uspešno izvedli na štirih izmed sedmih aktivnih VT (RJZ,
RHP, JPN in OO, CeZAS) v ZTS. Še z dvema tečajema (MZT in GOOT) smo bili v dogovarjanju o izvedbi, ampak
jih zaradi prekrivanja datumov in prezasedenosti članov ekipe nismo uspeli obiskati. Kljub temu smo poskrbeli,
da so vsi tečaji dobili strukturo predavanja in so jo lahko vključili v svoj koncept.

Nagrada skavt Peter
V februarju 2020 smo objavili razpis za nagrado skavt Peter za najboljše taborniške akcije v letu 2019. Na
skupščini marca 2020 bomo razglasili zmagovalce razpisa.

Državni mnogoboj ZTS 2019
Soorganizacijo 65. Državnega mnogoboja ZTS je sprejel Rod
Mirne reke Mirna na Skupščini ZTS marca 2020. Kljub krajšemu
času za organizacijo mnogoboja je bilo tekmovanje izvrstno in
kakovostno izpeljano, za kar so organizatorji prejeli veliko pohval
od udeležencev ter tudi vodstva ZTS. Ponovno so se sicer pojavile
težave s prijavami zaradi tehničnih težav z delovanjem spletne
strani za prijave, veliko ekip je zamujalo na prihod, kar je povzročilo
zamik načrtovane časovnice, prisotnih pa je bilo tudi premalo
sodnikov, zato so bili organizatorji primorani, da med spremljevalci
poiščejo prostovljce za pomoč pri sojenju.

UDELEŽENCI

ŠTEVILO

tekmovalci

342

spremljevalci

29

sodniki – drugi rodovi

20

sodniki RMR

17

prostovoljci

12

Skupaj

420

Mnogoboja so se udeležili člani iz 17 rodov, kar je razvidno iz prijav in rezultatov.
Hvala, Rod Mirna reka, za organizacijo odličnega državnega mnogoboja.

ROT 2019
60. Republiško orientacijsko tekmovanje v soorganizaciji Rodu XI.
SNOUB Miloša Zidanška iz Maribora je potekalo med 27. in 29.
septembrom 2019 v Mariboru in na Pohorju. Tekmovanje se je
pričelo in končalo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
– enota Pekre (včasih Obrambni dom Pekre), bivak pa je potekal v
bližini Ruške koče na Arehu na Pohorju. Tekmovanja se je udeležilo
približno 210 tekmovalcev, razdeljenih v 45 ekip iz 21 rodov in
iz orientacijskega kluba Polaris. Skupno rodovo zmago je osvojil
Rod Sivega volka iz Ljubljane. Za organizacijo je poskrbelo 60
prostovoljcev, ki so prihajali iz 9 rodov.

KATEGORIJA

ŠT. EKIP

Popotniki

14

Popotnice

7

Raziskovalci in grče

18

Raziskovalke in grčice

6

Skupaj

45

O tekmovanju so obsežno poročali tiskani, spletni, radijski in televizijski mediji na lokalnem, regijskem in
nacionalnem nivoju. Najodmevnejši prispevek je bil objavljen v Slovenski kroniki (poročila ob 19h) na TV SLO 1.
Najmlajši tekmovalec je bil star 15 let, najstarejši pa 64 let. Povprečna starost tekmovalcev je bila 23 let.
Hvala, Rod XI. SNOUB Miloša Zidanška, za organizacijo odličnega ROT-a.

12

POROČILO O DELU ZTS OD 38. DO 39. SKUPŠČINE ZTS

Literatura
Taborniški priročnik: po prvotnih poskusih, da bi projekt zaključili ob vseh drugih aktualnih projektih, smo
sklenili, da je prenova preobsežen zalogaj in da se je lotimo, ko zaključimo ostale projekte.
Veščine: dobili smo imena avtorjev veščin, ki prej niso bili točno znani, da lahko nadaljujemo s pregledom
primernosti trenutnih veščin z njihovimi avtorji in da lahko dokončno oblikujemo orodja za člane, kar vključuje
delovni list z vprašanji, ki jim pomaga opraviti veščino.
Anketa literatura: po obsežni analizi trenutne literature smo ugotovili, da moramo skrbeti za implementacijo
le-te. Posledično se je razvilo večje sodelovanje z ostalimi komisijami, zato da poskrbimo za promocijo in
implementacijo na pravi način.
PROsmernice: v letošnjem šolskem letu smo razpisali možnost sodelovanja pilotnih rodov pri implementaciji
PROsmernic. Pilotni rodovi so dobili delovno verzijo tabel, njihova naloga pa je, da jih med letom uporabljajo in
nato izpolnijo vprašalnike, ki jim jih pošljemo, da bomo lahko na podlagi rezultatov oblikovali dokončno verzijo
vsebin. Izvajala se bo tudi recenzija PROsmernic s strani razvojnih psihologov, specialistov, mentorjev vodniških
tečajev in drugih delovnih teles ZTS, ki imajo znanja o taborniških vsebinah. V proces je vključenih 21 rodov (26
% vseh registriranih rodov) iz 9 od 10 območij, 93 vodov MČ, 94 vodov GG, 17 specialistov prve pomoči, 18
specialistov orientacije in topografije, 21 specialistov bivanja v naravi in 1 specialist taborništva na divjih vodah.

Sklepi skupščine
Naložena nam je bila izvršitev dveh sklepov.
Sklep 30: 37. Skupščina ZTS nalaga IO ZTS, da preuči smislenost prestopa otrok iz veje MČ v vejo GG v 6.
razredu osnovne šole.
Izvršitev sklepa je bila prenešena na 38. Skupščino ZTS. Sklep se je izvršilo februarja 2020 v obliki debate na
omenjeno temo, ugotovitve se bo predstavilo na skupščini 2020.
Sklep 16: 38. Skupščina ZTS nalaga IO ZTS, da posodobi propozicije državnega mnogoboja do decembra 2019.
16. 12. 2019 je bil sklican sestanek, na katerem smo oblikovali želje za spremembe propozicij, ki smo jih nato
dodali in implementirali v novo verzijo propozicij 2020.
Glavne spremembe v propozicijah so:
• sprememba števila panog za posamezne kategorije – odstranitev panoge vod vodu za MČ 4, GG mlajše in
GG starejše ter panoge presenečenja za GG mlajše in GG starejše;
• opredelitev znanja, ki ga zahtevajo kontrolne točke na lovu na lisici ali orientaciji, na podlagi trenutnih
PROsmernic;
• spremembe časov – za postavitev in podiranje šotora pri vseh kategorijah, signalizacijo pri GG starejših, PPjih, RR-jih in pri grčah na podlagi povprečnih časov preteklih treh državnih mnogobojev;
• sprememba panoge kuhanja za GG – odstranitev panoge za GG starejše, GG mlajši pa imajo le postavitev in
kurjenje ognja, postavitev ognjišča in triangla, kar omogoča izvedbo mnogoboja v enem dnevu.
Ta verzija propozicij je aktualna za mnogoboj 2020. Konec leta bomo na podlagi končanih PROsmernic in
rezultatov letošnjega mnogoboja ponovno pregledali zahtevana znanja za posamezno kategorijo in čase ter po
potrebi prilagodili in oblikovali končno verzijo.

Za zdravje mladih 2
Zveza tabornikov Slovenije je kot partnerska organizacija sodelovala v projektu Za zdravje mladih 2.0. Za zdravje
mladih je neformalna mreža, ki združuje glavne akterje v mladinskem sektorju in jih opremlja z informacijami,
gradivi, usmeritvami in usposabljanji/izobraževanji na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga otrok in
mladostnikov.
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Za zdravje mladih je projekt, financiran s strani Ministrstva za zdravje, v katerem sodelujejo vodilne
organizacije v mladinskem sektorju. Poleg nas – Zveze tabornikov Slovenije, še Mladinska zveza Brez izgovora
Slovenija, Slovensko združenje katoliških skavtinj in skavtov, Mreža mladinskih centrov Slovenije – MaMa,
Zveza študentskih klubov Slovenije – ŠKIS, Društvo študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za
preprečevanje zasvojenosti, Mladinsko združenje za gibanje in prehransko politiko ter Univerza na Primorskem
– Inštitut Andrej Marušič.
V letu 2019 je potekal posvet mreže ZZM, kjer se je oblikovalo smernice zdrave organizacije. Izšel je razpis za
sofinanciranje lokalnih programov ZZM, s čimer smo želeli podpreti dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski
slog pri otrocih in mladih na različnih področjih razvoja (telesnem, čustvenem itd.) in kvalitetno projektno delo
mladih v skladu s smernicami projekta Za zdravje mladih, ki so bile predstavljene na usposabljanjih za promotorje
zdravja. ZTS je bila najbolj uspešna od vseh partnerskih organizacij, saj smo izvedli kar 13 lokalnih programov. Na
zaključni konferenci smo predstavili rezultate, podelili naziv »promotor zdravja« in nagrade najboljšim lokalnim
programom promocije zdravja ter s tem zaključili projekt.

Kodeks Obisk v naravi
V letu 2019 se zaradi pomanjkanja sredstev, namenjenih projektu, ni nadaljevalo z izvedbo projekta.

Katarina Miklavec,
načelnica za Program za mlade v ZTS
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2.4. Vzgoja, izobraževanje in delo z odraslimi
V letu 2019 smo v KVIDO zasledovali in izvajali strateške in fokusne, redne ter podporne projekte.

Strateški in fokusni projekti
Poenotenje jedra vodniških tečajev
S predstavniki vodniških tečajev smo v okviru dveh srečanj pripravili seznam, kakšen naj bi bil idealen vodnik.
Na podlagi zapisanega smo oblikovali splošne cilje, ki zasledujejo ideal vodnika. Ker idealnega vodnika ne gradijo
samo vodniški tečaji, ampak gre za razvoj v sklopu procesa od pripravnika do vodniškega tečaja in naposled
delovanja vodnika na funkciji, na kateri ga podpira več deležnikov (načelnik, načelnik družine, specialisti, drugi
prostovoljci), smo KVIDO posvet posvetili poenotenju jedra. Vodniški tečaji, Wood Badge tečaj in specialistični
tečaji so pripravljali seznam operativnih ciljev, z zasledovanjem katerih bi njihov tečajnik izpolnil svojo vlogo v
procesu. Gre za nadgradnjo prvotno zastavljenega projekta v okviru sinhronizacije vseh tečajev.
V preteklem letu smo analizirali izvedbo vodniških tečajev, in sicer v kolikšni meri zasledujejo 58 ciljev projekta
Jedro. Tekom analize smo ugotovili, da jih 15 potrebuje modifikacijo. V letu 2019 je več kot 60 % ciljev zasledovalo
5 od 8 vodniških tečajev.
Leto 2020 bo namenjeno modifikaciji ter končnemu oblikovanju ciljev vodniških tečajev. Cilj za leto 2020 je, da
vsak vodniški tečaj zasleduje 80 % skupnih ciljev, definiranih v projektu Jedro.
V letu 2019 so vodniški tečaji v povprečju porabili 18 % svojega časa za usvajanje tehničnih taborniških znanj.
Vodniški tečaj temu ni namenjen, zato se v prihajajočem letu tečajniki na tečajih ne bodo več učili teh vsebin. Za
to morajo poskrbeti rodovi oz. območja.

Implementacija strateškega dokumenta VIDOP
V letu 2019 se je oblikovala ekipa, ki zasleduje cilje VIDOP (Vloga in delovanje odraslih prostovoljcev) v ZTS. Ekipa
je trenutno sestavljena iz devetih ljudi, ki se ukvarjajo s tremi področji delovanja: prostovoljskim dogovorom,
nagrajevanjem prostovoljcev in kompetenčnim modelom ter bazo prostovoljcev.
Produkt našega dela je zaenkrat vzorec prostovoljskega dogovora, ki naj bi ga implementirali na vsa področja
taborniških »delovnih« razmerij z namenom točnega sledenja dela in zanj potrebnih prostovoljskih ur, točnega
določanja nalog in seznanjanja o tem, kakšne so pravice in dolžnosti vseh deležnikov.

Redni projekti
Wood Badge tečaj
Tečaja se je letos udeležilo 37 tečajnikov (10 management, 22 program, 5 projekt jaz). Ekipa je štela 15 članov.
Poleg članov ekipe smo kot zunanja opazovalca tečaja gostili strokovno sodelavko za VIDO in program v ZTS
Majo Vogrič in bivšega vodjo Wood Badge tečajev v Nemčiji Larsa Wieruma. Konec februarja tečaj zaključujemo
z izvedbo follow-up vikenda v Postojni. Zaenkrat smo z izvedbo zadovoljni. Za naslednje leto si želimo predvsem
večjega števila udeležencev, skladno z našo dolgoročno strategijo tečaja, torej da se ga udeleži vsak odrasli
prostovoljec v ZTS. Če bodo po koncu prijav s strani taborniške javnosti ostala mesta za udeležence še prosta,
smo jih pripravljeni ponuditi drugim mladinskim organizacijam. Naši cilji za prihodnje leto so: enotna sporočila
glede tečaja v javnosti, prenovljena in dopolnjena spletna stran, dodatna izobraževanja za mentorje tečaja,
ponovna udeležba mednarodnega opazovalca, primerna integracija kazalnikov kvalitete delovanja rodov v
program tečaja.

Vodniški tečaji
V letu 2019 smo izvedli 7 vodniških tečajev, eden izmed teh se je izvedel v dveh delih, t. j. MČ in GG del (vodniški
tečaj MZT). Skupno se je tečaja udeležilo 161 posameznikov, kar je 16 manj od leta 2018. Del padca udeležbe
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pripisujemo dejstvu, da se rodovi prilagajajo na starostno mejo 16 let kot pogoj za pristop na vodniški tečaj.
V letu 2019 gre pohvaliti rodove, da na mesta vodnikov ne kadrujejo več mlajših od 15 let, kar je dobra popotnica
za doseganje cilja mandata, ki je dvig starostne meje za pristop na vodniški tečaj na 16 let. V letu 2020 bo tako
pogoj za udeležbo na vodniškem tečaju, da je kandidat v 16. letu starosti.

Specialistični in vsebinski tečaji
V letu 2019 smo izvedli specialistični tečaj prve pomoči, orientacije in topografije, bivanja v naravi, taborništva
na divjih vodah ter Mega modul. Skupno se je izobraževanj udeležilo 132 posameznikov.

Podporni projekti
Taborniška akademija
Taborniške akademije se je udeležilo 111 posameznikov, kar je 38 ljudi manj kot leto poprej.

Kreativa tabornih vodstev (bivši Seminar za taborna vodstva)
Tudi v letu 2019 smo izpeljali 4 module: program, logistika, delo s prostovoljci in od ideje do izvedbe. Trend rasti
obiska na seminarju se nadaljuje, saj smo v letu 2019 na vsebinah zabeležili 133 obiskov, kar je 24 več kot leto
poprej.

Gregor Matavž,
načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS
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2.5. Mednarodna dejavnost
Za mednarodno taborništvo je bilo leto 2019 pomembno leto. Odvil se je težko pričakovani 24. Svetovni skavtski
jamboree v Severni Ameriki s preko 40.000 udeleženci. V Splitu je zasedala skupščina Evropske skavtske regije, ki
je izvolila nov odbor in potrdila predlagani triletni plan. V tujini se je izobraževalo dvanajst slovenskih tabornikov,
šest naših prostovoljcev pa je zvezo predstavljalo na štirih mednarodnih dogodkih. Zopet smo zabeležili preko
1000 tujih skavtov na obisku v Sloveniji, naše člane smo spodbujali k druženju z njimi, prav tako pa smo jih
opogumljali, da se sami odpravijo v tujino po mednarodne taborniške izkušnje.

Odprava na 24. Svetovni skavtski Jamboree v Severno Ameriko
Summit Bechtel Reserve je konec julija postal eno izmed večjih mest v Zahodni Virginiji, kjer je preko 40.000
skavtov iz več kot 150 držav preživelo 11 nepozabnih dni. Gostiteljice 24. Svetovnega skavtskega jamboreeja,
ki je nosil naslov Unlock a new world, so bile tri – skavtske organizacije Združenih držav Amerike, Mehike in
Kanade. Na tritedensko potovanje po vzhodni obali ZDA se je odpravilo tudi 176 slovenskih tabornikov in
skavtov. Udeležence so ves čas spremljali njihovi vodniki, za celotno odpravo pa je skrbelo vodstvo, ki je svoje
delo pričelo že dve leti pred dogodkom. Zaslužni so za odlično organizacijo, nova doživetja in varen prihod vseh
članov odprave domov. Slovenija je imela prvič tudi svojega predstavnika v ožji organizacijski ekipi jamboreeja.

Odpravi na Evropski skavtski jamboree 2020 in Svetovni skavtski MOOT 2021
Letos poleti se bo 168 slovenskih tabornikov udeležilo Evropskega skavtskega jamboreeja, ki bo potekal v bližini
mesta Gdansk na Poljskem. Odpravo sestavlja 11 vodov z vodniki, kar 53 članov mednarodnega osebja ter 5
članov vodstva odprave. Celotna odprava se je prvič srečala že jeseni, načrtovani pa sta še dve srečanji, da bo
potovanje na sever potekalo čim bolj gladko.
Zaradi velikega zanimanja za Svetovni skavtski MOOT, ki bo leta 2021 na Irskem, je bil spomladi 2019 objavljen
razpis za vodjo odprave. Za to vlogo je bil izbran Gašper Kristanec, ki je preostanek leta budno spremljal vsa
navodila irskih tabornikov.

Zastopanje Zveze tabornikov Slovenije v mednarodnem okolju
V Evropski skavtski regiji se je v letu 2019 končalo eno in začelo drugo triletje. Na Evropsko skavtsko konferenco,
ki je bila poleti v Splitu, so se države članice začele pripravljati že spomladi na Evropskem skavtskem simpoziju na
Malti, kjer so delegati oblikovali smernice novega triletnega plana in spoznali kandidate za nov evropski odbor.
V Splitu potrjen program za novo triletje sledi trem glavnim smernicam: vpeljevanje ciljev trajnostnega razvoja
v skavtski program, merjenje vpliva skavtstva ter povečevanje raznolikosti in inkluzije v skavtskih organizacijah.
Jeseni so se v Beograd na vsakoletno srečanje nacionalnih skavtskih organizacij jugovzhodne Evrope odpravili
trije naši delegati. Med organizacijami so se ob izvedenih delavnicah osnovale najrazličnejše ideje za skupne
projekte, novo znanje in deljene izkušnje pa bodo v pomoč pri vsakdanjem vodenju skavtskega programa.
Udeležili smo se skupščine Spiriteco mreže članic WOSM in WAGGGS, ki podpira razvoj duhovne dimenzije za
vse, zalogo motivacije za delo na področju duhovnosti pa smo prejeli tudi na dogodku Signifo.

Izobraževanja v tujini
Tudi letos so naši člani pridobivali novo znanje in izkušnje na izobraževanjih v tujini. V Zagrebu smo se udeležili
izobraževanja o delu z vejo PP in RR z naslovom RoverNet-VentureNet, iz Talina, z dogodka MOVIS, pa smo
prinesli novo znanje o delu s prostovoljci. Udeleženci izobraževanj so člani programske komisije in komisije
VIDO, ki bodo na novo usvojeno znanje vključili v svoje delo. Slovenija je konec oktobra v Kranjski Gori gostila
dogodek evropske regije – The Scout Academy. Zaradi dostopnosti se je je udeležilo kar sedem naših članov, ki
so se izobraževali in pridobivali pomembne izkušnje za delo na nacionalnem nivoju.
Novo znanje o raznolikosti in vključenosti ter podporo pri izvedbi petih mini projektov smo prejeli na dveh
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izobraževanjih z naslovom Dialogue 4 Peace ̶ Bridging communities in the Balkans. Cilj mini projektov je
vključevanje ranljivejših skupin v taborniški program, kamor spadajo tudi osebe s posebnimi potrebami, slepi in
slabovidni ter gluhi.

The Academy 2019
The Academy je mednarodni izobraževalni dogodek, ki ga vsako leto v sodelovanju organizirata WOSM in
WAGGS, udeleži pa se ga približno 200 evropskih tabornikov. Letos je potekal od 2. do 7. 11. 2019 v Kranjski Gori,
pri organizaciji pa so sodelovali tudi prostovoljci iz ZTS in ZSKSS. Pred dogodkom je ZTS sodelovala pri pripravi
dokumentov za Erasmus+ razpis, nudila podporo pri komunikaciji s hoteli in pomagala pri upravljanju spletne
strani ter drugih socialnih medijev. Na dogodku so taborniki prostovoljci organizirali in izpeljali štiri večerne
programe in sodelovali pri organizaciji mednarodnega večera in jutranjega programa. Vodili so logistiko, skrbeli
za komunikacijo z javnostjo, vodili informacijsko točko in skrbeli za nemoten potek dogodka. Pri organizaciji in
izpeljavi je sodelovalo 15 prostovoljcev iz ZTS, še 5 pa se jih je dogodka udeležilo. Naši prostovoljci so s tem
dobili izkušnjo pri organizaciji mednarodnega dogodka, možnost udeležbe na delavnicah in vpogled v delovanje
drugih taborniških organizacij, obenem pa so bili pohvaljeni s strani WOSM in udeležencev, zato dogodek
ocenjujemo kot uspešen.

Anja Slapničar,
načelnica za mednarodno dejavnost ZTS
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2.6. Komunikacija in odnosi z javnostmi
Leto od prejšnje skupščine je na področju komunikacij minilo v znamenju prenavljanja in postavljanja procesov,
kar pomeni, da smo se veliko dobivali, risali sheme, napenjali možgane in iskali najboljše rešitve z najdaljšim
rokom uporabe.
Zaključili smo projekt prenove revije Tabor, ki je poleg novega videza dobila tudi novo vsebino in bolj definiran
namen. Postala je namreč programsko orodje, s katerim želimo olajšati delo prostovoljcev in hkrati članom
ponuditi točno njim prilagojene vsebine. Nove rubrike, razpored in zunanji izgled revije so le vrh ledene gore,
ki je najbolj viden navzven, pod vodno gladino pa se skrivajo ure in meseci dela prostovoljcev in zaposlenih. Da
revija danes lahko služi svojemu namenu kot orodje, smo morali začeti povezovati vse komisije in vsebinska
področja, ki jih pokrivajo.
V ta namen smo uvedli redne mesečne sestanke uredniške ekipe ZTS, ki poleg posameznih urednikov
komunikacijskih kanalov in sklopov v reviji vključuje tudi koordinatorje področij. To pomeni, da se enkrat na
mesec dobijo tisti, ki ustvarjajo prispevke, hkrati pa tudi tisti, ki prispevajo samo vsebino. In tako leva roka počasi
začenja poslušati desno, rezultat pa so vsebine z zelo jasno določenim namenom. Tako smo pričeli sistematično
in enakomerno razporejeno komunicirati s ciljnimi skupinami, vendar pa nas še vedno čaka precej dela – vedno
je pač prostor za izboljšave.
Ker nam je pred dobrim letom uspelo postaviti nove spletne strani, smo mesece po tem namenili tudi razmisleku
o tem, kako jih še nadgraditi in razvijati. Na stenčasu smo vzpostavili forum, da bi prostovoljcem omogočili
prostor za izmenjavo mnenj in razmišljanj. Zaenkrat forum še ne živi zares, saj ni veliko aktivnosti in uporabnikov,
vseeno pa menimo, da tak prostor potrebujemo, zato bomo temu namenili še nekaj svojega dela. Poleg foruma
smo postavili tudi spletno trgovino, ki je v fazi zaključka in bo kmalu ugledala luč sveta.
Stvari pri razvoju spletnih kanalov niso potekale tako hitro, kot bi si želeli, a drugače pač ni šlo, saj smo se soočili
s kadrovskimi izzivi tako na strani agencije, ki je skrbnik naših spletnih mest, ter interno, pri delu prostovoljcev.
Agencija nam je dodelila novega skrbnika, ki bo imel več časa za naše potrebe, zato računamo, da bomo vsebine,
ki so bile do zdaj na čakanju, kmalu lahko pokazali javnosti.
Na tem mestu želim poudariti, da je delo KOJE drugačno od dela ostalih komisij, saj se povezuje z vsemi in
zahteva stalno delo, vsakodnevno je treba ustvarjati vsebine, pripravljati objave za splet in družbena omrežja,
oblikovati materiale za delo komisij in promocijo … Delo torej ni projektno, ampak konstantno. Zato smo precej
občutili, da je bila v pisarni naenkrat zaposlena ena oseba manj, saj se je delo prerazporedilo na preostale
strokovne sodelavce in je bilo za komunikacije na voljo manj delovnih ur. Poleg tega smo se zaradi lanskih
prenizkih prihodkov usmerili v pridobivanje novih finančnih sredstev, kar pomeni, da so strokovni sodelavci svoj
fokus in veliko število ur namenili za pisanje prijav na razpise.
Kljub tovrstnim kadrovskim izzivom nam je uspelo marsikaj. Oblikovalo se je več delovnih skupin prostovoljcev,
ki so pričele postavljati procese na področju komunikacij. Tako se recimo pripravlja komunikacijski načrt,
oblikovali smo smernice za objave na družbenih omrežjih, dobili smo nove pisce in druge tvorce vsebin, v
načrtih pa imamo še ogromno – vemo torej, kam približno plovemo in kaj hočemo, trenutno smo pač v procesu
nabiranja posadke, denarja in tovora.
Poleg omenjenih projektov smo letos pripravili tudi poskusno serijo taborniških zvezkov. Petra Grmek je
oblikovala tri taborniške motive, ki so našli pot v prenekatero šolsko torbo. Glede na uspešnost poskusa in
dober odziv (zvezke smo razprodali) se veselimo priložnosti, da kak podoben projekt ponovimo. Natisnili smo
tudi dodatne količine letakov in brošur o tabornikih ter aktivno izposojali promocijsko opremo rodovom in
za dogodke. Uporabo tovrstnih materialov spodbujamo še naprej, saj želimo rodovom olajšati predstavljanje v
javnosti.

Zala Šmid,
načelnica za odnose ZTS z javnostmi
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2.6.1. Revija Tabor
Letnik LXIV je zaznamovala prenova revije Tabor in optimizacija dela. Spremembe so bile povezane s celotnim
delovanjem zveze na področju komunikacije. S prenovo se je nadgradil način komunikacije med komisijami.

Uredniška ekipa revije
V začetku leta 2019 smo se z ustaljeno ekipo lotili novih izzivov. Vsebinska prenova je privedla tudi do kadrovskih
sprememb. Ekipi so se pridužile Maja Kramar, katere vloga je bila koordiniranje vsebin za MČ in GG strani, Pika
Vrčkovnik in Pina Maja Bulc, ki sta prevzeli koordiniranje vsebin za rubriko Ujemi znanje, in Tina Mervic, ki je
prevzela rubriko Vsemu bomo kos. Znotraj ekipe pa smo naredili manjše spremembe: Maša Pušnik je prevzela
uredništvo ilustracij, Matic Pandel je ostal urednik fotografije, Ajda Čebul urednica družbenih omrežij, Igor Bizjak
oblikovalec, Neža Marija Slosar lektorica, Tadeja Pretnar pomočnica urednice in Suzana Podvinšek glavna in
odgovorna urednica. Ob prenovi revije je prišlo tudi do krčenja števila avtorjev in ožjih sodelavcev.
V sredini preteklega leta pa je prišlo do razmejitve dela, tako je odgovorna urednica postala Metoda Zalar.
Znotraj ožje ekipe je prišlo do odhodov s funkcije pomočnice urednice in urednice družbenih omrežij. Kasneje
sta svojo funkcijo predala tudi urednik fotografije in glavna urednica.

Organizacija dela
Leta 2019 je izšlo 6 številk revije Tabor, ki so v vaše domove prihajale na dva meseca. V začetku leta smo vsebine
aktivno objavljali tudi na Facebook strani revije. Ožja ekipa uredništva se je v začetku leta dobivala na mesečnih
srečanjih, nato le ob potrebi, saj so se z uvedbo uredniške ekipe ZTS srečanja pričela združevati.
Da bi se čimbolj optimiziral potek izdelave revije, se je pripravil tudi seznam dela po fazah, od zbiranja idej,
pisanja prispevkov, pregleda do oblikovanja.

Vsebina
S prenovo revije je prišlo do vsebinske prenove in tako tudi do preimenovanja rubrik.
RUBRIKA

NAMEN IN VSEBINA

Stran organizacije

Osveščanje o aktualnih zadevah v organizaciji.

Medvedki in čebelice

Za aktivno branje najmlajših članov doma in za vodnike, da bi z vsebino razvijali
ideje za aktivnosti.

Gozdovniki in gozdovnice

Za aktivno branje in samostojno razmišljanje mladostnikov ter za vodnike, da bi
z vsebino razvijali ideje za aktivnosti.

Za boljši jutri

Vključuje tematiko ohranjanja narave s poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja.

Vsemu bomo kos

Vključuje tematike, povezane z otroki in mladostniki, od težav, s katerimi se
spopadajo, do komunikacije v tovrstnih primerih.

Ujemi znanje

Vsebine za mlade prostovoljce, vodnike, specialiste, vodstva rodov in za njihovo
delo.

Brez meja

Preko izkušenj iz tujine bralcem približa mednarodne aktivnosti v in izven
taborniških vod.

Jezikovna drobtinica

S številnimi primeri rešuje zapletene jezikovne zagate.

Knjigožer in filmoljub

Vključuje opise knjig in filmov ter spodbuja k samostojnemu pisanju.

Razvedrilo

Vključuje pesmarico, pobarvanko, križanko in strip.

Škljoc!

Vključuje fotografije z različnimi tematikami in postreže z nasveti za boljše
fotografije.
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Pri vsebinah smo poleg nasvetov in informacij ozaveščali tudi ostale bralce (npr. starše).
Ob koncu se želim zahvaliti celotni ekipi, s katero smo skupaj ustvarjali revijo. Tistim, ki ostajate pri pripravi revije
Tabor, pa želim še naprej uspešno delo.

Suzana Podvinšek,
glavna in odgovorna urednica revije Tabor
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2.7. Delo na področju zaščite in reševanja ter sodelovanje s Slovensko vojsko
Ministrstvo za obrambo (MORS)
Z MORS redno usklajujemo sezname društev tabornikov – rodov, ki so na seznamu upravičencev za donacije
iz dohodnine. Sicer pa ZTS z MORS sodeluje na dveh področjih. Vključeni smo v sistem zaščite in reševanja pri
Uradu Republike Slovenije za začito in reševanje (URSZR), sodelujemo pa tudi s Slovensko vojsko (SV) v okviru
civilno-vojaškega sodelovanja (CVS).

Posebne enote ZTS – PZP, MOBSTAC in VUZN v okviru zaščite in reševanja
Enoto za postavitev zasilnih prebivališč na podlagi uredbe Vlade RS in pogodbe z Ministrstvom za obrambo,
URSZR, sestavljajo člani taborniške organizacije iz različnih OO ZTS. V letu 2019 smo obnovili sestave enot ZTS
– PZP, tako da smo kadrovsko zasedbo nekaterih lokalnih enot osvežili z novimi člani. Razširitev in prenovitev
je bila usklajena z URSZR in predstavlja nadgradnjo preteklega odličnega sodelovanja med organizacijama. Teh
enot je sedaj v sestavu ZTS 18. V letu 2019 smo nadaljevali z obnovo osebne opreme članov enot. Z aktivnostmi
v zvezi s pridobivanjem novih članov in obnovo osebne opreme bomo nadaljevali tudi v letu 2020. Posamezne
enote so se udeležile gasilske parade v Metliki, dnevov ZIR v Postojni in Otroškega bazarja v Ljubljani. Del enot
je med usposabljanjem poskrbel za postavljanje in podiranje tabora v Gozdni šoli v Bohinju.
Enota MOBSTAC tradicionalno zelo dobro deluje v svoji sestavi. Je pod neposredno sklicevalno ingerenco
URSZR, s katero tudi usklajuje vaje in ostale podrobnosti. V letu 2019 smo enoti deloma nadgradili opremo.
Delo na enoti VUZN je zastalo na strateškem nivoju in ostaja nespremenjeno že četrto leto. Temu botruje
predvsem dejstvo, da je namen delovanja skupine in vsi s tem povezani protokoli slabo definiran in neusklajen
med različnimi službami sil zaščite in reševanja. Preizkus aktivnega delovanja ekipe za vodenje in upravljanje
začasnega naselja večjih razsežnosti bi lahko bil zlet 2021, kjer je možno vodenje in upravljanje takega naselja
preizkusiti v praksi. S postavitvijo le-teh nekaj izkušenj že imamo.
V letu 2019 smo se udeležili Začetne načrtovalske konference projekta SIQUAKE2020. Projekt SIQUAKE2020
̶ vaja civilne zaščite na državnem nivoju z mednarodno udeležbo ̶ bo izveden v maju 2020 na območju Mestne
občine Ljubljana, kjer bodo naše enote aktivno sodelovale.

Letni načrt sodelovanja (LNS) s Slovensko vojsko
S Slovensko vojsko tradicionalno dobro sodelujemo. V letu 2019 smo na novo vzpostavili komunikacijo s SV
in tudi z rodovi. Usklajevanje za LNS 2020 smo začeli sredi poletja, dokončno pa smo ga uskladili oktobra
2019. Zaradi kadrovske in materialne podhranjenosti SV se je število kilometrov zmanjšalo za polovico glede
na pretekla leta. Tako smo, glede na veliko število prošenj za prevoz opreme, poskusili zadovoljiti vse rodove in
območne organizacije, ki so popolne vloge oddali pravočasno. S SV je prišlo jasno sporočilo, da bodo civilnovojaškemu sodelovanju posvetili večjo težo, v kolikor bodo v sodelujoči organizaciji videli dejanski partnerski
odnos s koristmi v obe smeri, ali pa bodo obseg sodelovanja še zmanjšali ali celo ukinili. Tako smo v ZTS v
letu 2019 namenili več pozornosti tako imenovani vzajemnosti – vzajemno sodelovanje. Rodove in območne
organizacije smo vzpodbujali, da so se udeležili dnevov odprtih vrat posameznih vojašnic po Sloveniji, ravno tako
pa smo zagotovili izvedbo taborniških delavnic na taborjenju otrok pripadnikov SV na Pokljuki v avgustu 2019.

Marjan Hrovat,
višji strokovni sodelavec
Andraž Drešček,
vodja vseh enot ZTS – PZP
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2.8. Taborniški center Bohinj
Taborniški center Bohinj zajema hišo Gozdno šolo s tabornim prostorom (GŠ) ter Laški Rovt (LR) z dvema
tabornima prostoroma. Na lokaciji GŠ je v hiši na voljo 35 ležišč, na tabornem prostoru pa do 99 ležišč v 33
šotorih. Lokacija LR dovoljuje taborjenje do 120 oseb na večjem prostoru in do 40 oseb na manjšem prostoru.
Sezona v GŠ je potekala celo leto z vmesnimi praznimi termini. Junija, julija, avgusta in septembra je bila v večini
terminov 100 % zasedena. Delo v TC je zaznamovala vrnitev oskrbnika TC, kar se je hitro poznalo v čistoči hiše,
ki se je vzdrževala kljub velikemu številu gostov in slabemu stanju samih prostorov. Prebeljena je bila jedilnica,
generalno očiščene sanitarije in kuhinja. Uredile so se sanitarije in spalni prostori za kuharja oz. kuharico.
Novost v sezoni 2019 je bila zunanja kuhinja, v kateri so si lahko gostje sami pripravljali obroke. Letos bo takih
skupin še več. Prav tako se je portal prostovoljcev pokazal kot odličen vir zelo kvalitetnega kadra za pomoč v TC.
Zahvala gre tudi URSZR, ki nam je omogočil uporabo svojega avtomobila za naše dnevne aktivnosti. Nakupili
smo 5 zunanjih kurišč za goste v LR.
Sestanek z županom občine Bohinj in njegovimi sodelavci ocenjujem kot zelo uspešen, saj smo se dogovorili za
sodelovanje v prihodnjih letih, tudi v okviru ustanovitve nove taborniške ekipe CZ z možnostjo finančne pomoči
občine Bohinj.
Goste sem prosil, da izpolnijo anketo o zadovoljstvu s storitvami (hrana, čistoča, odnos osebja). Z zadovoljstvom
lahko rečemo, da so rezultati ankete več kot zadovoljivi in dobra popotnica za novo sezono. Skupaj je GŠ delovala
127 dni s 5900 nočitvami. Sezona v LR je potekala od junija do septembra, skupno 81 dni, kjer smo zabeležili
8300 nočitev, kar je zopet rekord.
V GŠ bi pohvalil skupino inštruktorjev, ki so se odločili, da bodo svojim tečajnikom približali bolj trajnosten način
prehranjevanja. Taborjenja, šole v naravi in raziskovalni tabori, številni seminarji, tečaji, delavnice, kondicijski
treningi in druge oblike izobraževanja – vse to je in bo zopet našlo prostor v Gozdni šoli.
Glede na stanje dotrajanosti stavbe lahko računamo, da se bodo gostje z zadovoljstvom vračali k nam največ tri
leta. GŠ namreč izgleda kot zelo slabo vzdrževan planinski dom, dostopen le s helikopterjem. Glavni vir dohodka
ZTS, poleg članarin in odobrenih projektov, predstavlja dobiček TC. To ni sporno, težava je le v tem, da je hiša v tako
slabem stanju, da v prihodnje teh sredstev TC ne bo več zmožen zagotavljati. V prihajajočih letih ga bo potrebno
obnoviti, dograditi. Načrt je bil predstavljen na lanski skupščini. Žal potrebe strokovne službe in programa ZTS ta
načrt delajo neuresničljiv. Vsak razpis, na katerega bi se prijavili (za obnovo ali dograditev objekta), zahteva določen
delež lastnih finančnih sredstev, ki pa jih s takim načinom upravljanja ne bomo mogli zagotoviti.

Matjaž Švegelj,
višji strokovni sodelavec
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3.1. Poročilo o delu v letu 2019
Uprava Taborniške fundacije je tudi v letu 2019 delovala v sestavi, ki je bila imenovana na 37. Skupščini ZTS, in
sicer: Darinka Pavlič Kamien, predsednica, in člani Zdenka Čebašek Travnik, Lenka Puh, Jernej Stritih in Frane
Merela.
Ključno poslanstvo in naloga UO fundacije ostaja varnost in obenem dobro gospodarjenje z njenim premoženjem.
Poleg tega pa je uprava TF zadolžena za zbiranje sredstev in premoženja ter ravnanje z njimi v skladu z določili
statuta Taborniške fundacije tako, da ohranjajo realno vrednost.
Sredstva v letu 2019 so se zbirala iz donacij in donacij iz dohodnine, vendar beležimo upad prihodkov iz slednjega
naslova. Upad pripisujemo predvsem večji neposredni angažiranosti enot za pridobitev teh sredstev za lastne
potrebe v krogu svojih članov in podpornikov ter velikim spremembam v odnosu gospodarstva do donacij, ki jih
beležimo zadnjih nekaj let.
Člani uprave TF so poleg rednih obveznosti aktivno sodelovali tudi v naslednjih akcijah:
1. Pridobivanje novih donatorjev
V preteklem letu nismo uspeli pridobiti novih donatorjev. Začeti pogovori z možnimi donatorji v tem obdobju
pa naj bi bili zaključeni v letu 2020.
Še vedno imamo evidentirano donacijo, ki nam jo je namenila Razvojna zadruga ETRI v delu in materialu v višini
20.000 ETRI-kron, ki še ni v celoti izkoriščena in nam je preostanek na voljo za projekte v prihodnje.
2. Sodelovanje z enotami in vodstvom ZTS
Tudi v tem obdobju so posamezne enote najavljale investicijske projekte ter informativno povpraševale po
sodelovanju fundacije v njih. Tu gre posebno izpostaviti naslednja:
• Aktivnost Zveze tabornikov Pomurja, da skupaj s partnerji iz Madžarske in Slovenije skozi projekt GO IN
NATURE obnovi taborniški dom v Domanjševcih in ob njem uredi tudi šotorišče, v katerem bi razvijali
tudi programe doživljanja narave v Krajinskem parku Goričko. Za nemoten potek financiranja projekta in
lažjega zagotavljanja likvidnosti sodelovanja ZTP v tem projektu je v letu 2017 in 2018 fundacija zagotovila
posojilo 50.000 €. UO TF je odobril posojilo in po posojilni pogodbi že konec avgusta 2017 nakazal prvi
del zaprošenih sredstev v višini 16.500 €, ostanek do 50.000 € pa v letu 2018. Vsa sredstva bi morala biti
po posojili pogodbi vrnjena na račun fundacije najkasneje do 15. 12. 2019 z dogovorjenimi obrestmi. Ker
sredstev na dan zapadlosti nismo prejeli, smo prosili posojilojemalce za podrobno poročilo o projektu. Nanj
smo se v začetku januarja 2020 odzvali in jim podaljšali rok vračila do maja 2020 ter jih hkrati povabili na
pogovor, da se na osebni ravni prepričamo o zagotovilih po vračilu. Posebej pa poudarjamo, da imamo dano
posojilo trdno zavarovano z ustreznimi finančnimi instrumenti.
• O aktivnostih RBS iz Ljubljane »Bičkovci gradimo taborniški center« in sodelovanju TF pri tem projektu je
ob koncu leta 2018 in v 2019 ponovno razpravljal UO Taborniške fundacije. Za zapolnitev finančne vrzeli
bi potrebovali posojilo v vrednosti 60.000 € z ročnostjo 6 let glede na zadnjo sporočeno dinamiko gradnje.
Po zadnjih informacijah vodstvo RBS ocenjuje, da bi ta sredstva potrebovali v sredini oz. drugi polovici leta
2020, saj bodo začetne obveznosti lahko plačevali iz lastnih sredstev. Pogovori so v teku.
Vsekakor si želimo, da bi bilo teh pobud v prihodnje še več.
Sestavni del poročila sta kot priloga h gradivu priložena računovodska izkaza, ki sta bila pravočasno oddana na
AJPES:
• Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019 in
• Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019.

Darinka Pavlič Kamien,
predsednica UO TF
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PODATKI IZ BILANCE STANJA FUNDACIJE na dan 31.12.2019
Postavka

Oznaka za AOP

Znesek v €
Tekočega leta Prejšnjega leta

001

87.115,82

86.538,65

002

54.480,47

54.480,47

003

0,00

0,00

010
011
018
019
020
024
027
031

4.480,47
4.480,47
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00

4.480,47
4.480,47
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00

032

30.986,95

31.282,38

033
034
040
048
052

0,00
0,00
0,00
168,29
30.818,66

0,00
0,00
0,00
96,52
31.185,86

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

053

1.648,40

775,80

Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(056+072+075+085+095)
LASTNI VIRI
(056a+301+068-069+070-071)
Ustanovitveni vložek
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti
Nerazporejeni čisti presežek prihodkov
Nerazporejeni čisti presežek odhodkov
Čisti presežek prihodkov poslovnega leta
Čisti presežek odhodkov poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080+084)
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti

054

0,00

0,00

055

87.115,82

86.538,65

056

87.115,82

85.987,88

056a

18.478,55

18.478,55

301

0,00

0,00

068
069
070
071

67.509,33
0,00
1.127,94
0,00

65.934,65
0,00
1.574,68
0,00

072

0,00

0,00

075

0,00

0,00

076
080
084

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

085

0,00

209,17

086
087
091

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
209,17

095

0,00

341,60

096

0,00

0,00

A.
I.
II.
1.
III.
IV.
1.
2.
V.
VI.

SREDSTVA (002+032+053)
DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+010+018+019+027+031)
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve (004+009)
Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)
Zemljišča
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe (020+024)
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Dolgoročna posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)
I.
II.
III.
IV.
V.

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
C.
I.
II.
III.
Č.
I.
II.
III.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge (035 do 039)
Kratkoročne finančne naložbe (041+045)
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne obveznosti
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2019 - FUNDACIJA
Postavka
A.
B.
C.
Č.
D.
E.
F.
G.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
H.
I.
J.
I.
II.
III.
K.
I.
II.
III.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
Š.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)
POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)
Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela (140 do 143)
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti (145 do 147)
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki (149+150)
Rezervacije
Drugi stroški
PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)
PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)
FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
FINANČNI ODHODKI (168+169+174)
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
DRUGI PRIHODKI
DRUGI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181)
PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181)
DAVEK OD DOHODKOV
ODLOŽENI DAVKI
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184-185)
ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184+185 oz. 184-182+185)
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA
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Oznaka za
Znesek v €
AOP
Tekočega leta Prejšnjega leta
110
775,00
0,00
121

0,00

0,00

122

0,00

0,00

123

0,00

0,00

124

651,16

958,41

125
126
127
128
129
130
134
139
140
141
142
143
144
145

0,00
651,16
261,58
111,58
0,00
0,00
111,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.733,41
729,06
729,06
0,00
0,00
729,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

146

0,00

0,00

147
148
149
150
151
152
153
155
160
163
166
168
169
174
178
181
182
183
184
185

0,00
150,00
0,00
150,00
389,58
0,00
875,75
0,00
872,60
3,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.265,33
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.004,35
0,00
779,50
0,00
775,80
3,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.783,85
0,00
209,17
0,00

186

1.265,33

1.574,68

187

0,00

0,00

188

0,00

0,00

189

12

12
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4.1. Izkaz poslovnega izida ZTS 2019
Obdobje poročanja: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Oznakaza AOP

2019

2018

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

791.780,98

407.007,30

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMP.IN DRUGI PRIH., KI SO
POVEZANI S POSL. UČINKI

124

126.924,25

277.532,86

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

5.275,75

14.318,39

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)

126

923.980,98

698.858,55

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)

127

936.527,39

690.858,38

128

760.623,24

422.288,35

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

129

49.652,18

39.440,49

2. Stroški porabljenega materiala

130

80.839,11

71.358,84

3. Stroški storitev

134

630.131,95

311.489,02

139

149.982,33

247.628,35

1. Stroški plač

140

113.852,39

188.170,28

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

11.148,85

17.613,13

II. Stroški dela (140 do 143)

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

8.514,82

14.051,81

4. Drugi stroški dela

143

16.466,27

27.793,13

III. Odpisi vrednosti (145 do 147)

144

18.884,74

17.445,15

1. Amortizacija

145

18.879,41

17.445,15

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

0,00

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
IV. Drugi poslovni odhodki

147

5,33

0,00

148

7.037,35

3.496,53
8.000,17

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)

151

0,00

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)

152

12.546,41

0,00

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)

153

429,34

182,99

155

0,00

0,00

I. Finančni prihodki iz deležev
II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

0,00

0,00

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

429,34

182,99

166

1.868,86

6,62

168

0,00

0,00

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

169

0,00

0,00

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

174

1.868,86

6,62

L. DRUGI PRIHODKI

178

1.177,93

43,99

M. DRUGI ODHODKI

181

25,40

26,53

N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181)

182

0,00

8.194,00

O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181)

183

12.833,40

0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

0,00

0,00

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184)

186

0,00

0,00

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184)
oz. (184-182)

187

12.833,40

0,00

Š. Kritje odhodkov obravnavanega obr. obd. iz presežka prih. iz prejšnjih
obr. obd.

187a

0,00

0,00

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obr. obdobju (na
dve decimalki)

188

5,09

9,54

Število mesecev poslovanja

189

12,00

12,00
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4.2. Bilanca stanja ZTS
Na dan 31. 12. 2019
POSTAVKA

Oznakaza AOP

2019

2018

SREDSTVA (002+032+053)

001

643.720,23

894.198,06

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027)

002

328.229,34

325.182,70

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(004+009)

003

24.512,94

27.259,98

1. Neopredmetena sredstva

004

24.512,94

27.259,98

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

290.491,14

284.697,46

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)

019

6.433,55

6.433,55

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

020

6.433,55

6.433,55

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

027

6.791,71

6.791,71

032

284.299,11

475.637,91

V. Dolgoročne poslovne terjatve
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge

034

115.528,05

124.678,43

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)

040

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

041

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

33.487,73

204.228,67

V. Denarna sredstva

052

135.283,33

146.730,81

053

31.191,78

93.377,45

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančna sredstva

054

59.333,97

59.333,97

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)

055

643.720,23

894.198,06

A. SKLAD (056a+067+301)

056

269.067,02

281.900,42

I. Društveni sklad

056a

269.067,02

281.900,42

II. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

072

210.183,74

214.753,70

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

074

210.183,74

214.753,70

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080)

075

0,00

0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

085

109.097,38

340.941,42

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(073+074)

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

086

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

31.805,00

0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

77.292,38

340.941,42

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne obveznosti

30

095

55.372,09

56.602,52

096

59.333,97

59.333,97
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POROČILO O REGISTRACIJI RODOV ZA LETO 2019

Stanje članstva ZTS (registrirani rodovi)
na dan 31. 12.
2019

na dan 31. 12.
2018

na dan 31. 12.
2017

ČLANI

ČLANI

ČLANI

ROD II. GRUPE ODREDOV

88

112

126

ROD SOTOČJE

31

30

30

ROD BELEGA KONJA

86

76

66

ROD ZELENE ROGLE

64

88

78

ROD POLDE EBERL-JAMSKI

70

40

40

-

-

30

ROD BISTRE SAVINJE

57

86

77

ROD GORJANSKIH TABORNIKOV

194

174

200

ROD MIRNE REKE

61

67

67

ROD SIVIH JELŠ

64

50

51

KOKRŠKI ROD

72

81

106

ROD ZELENEGA JOŠTA

71

67

58

ROD STRAŽNIH OGNJEV

131

87

83

ROD STANE ŽAGAR - MLAJŠI

116

142

108

POKLJUŠKI ROD

54

49

59

ROD SVOBODNEGA KAMNITNIKA

199

193

161

ROD ZELENEGA ŽIRKA

144

125

116

ROD ZELENE SREČE

38

52

81

ROD DVEH REK

81

83

79

ROD JEZERSKA ŠČUKA

60

65

82

ROD SNEŽNIŠKIH RUŠEVCEV

142

137

155

ROD JADRANSKIH STRAŽARJEV

90

109

118

ROD BELA JADRA

33

34

36

ROD MORSKIH VIHARNIKOV

114

72

74

ROD SERGEJ MAŠERA

40

51

64

ROD KRAŠKIH VIHARNIKOV

103

122

86

ROD KRAŠKIH J'RT

76

139

193

ROD LILIJSKI GRIČ

81

80

76

ROD JEZERSKI ZMAJ

478

363

500

ROD PUSTI GRAD

229

217

187

ROD TOPLI VRELEC

40

38

40

ROD HUDI POTOK

96

86

96

ROD BISTREGA POTOKA

57

76

38

ROD KOROŠKIH JEKLARJEV

55

62

78

ROD MRZLI STUDENEC

36

36

50

ROD SEVERNI KURIR

65

75

75

MAISTROV ROD

31

37

32

ROD UKROČENA REKA

80

79

60

ROD II. SNOUB

52

43

42

ROD XI. SNOUB

80

100

91

ROD ČRNO JEZERO

60

35

45

ROD

ROD TEMNEGA HRASTA

32
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ROD BIČKOVA SKALA

193

178

156

ROD HEROJ VITEZ

30

30

33

ROD SIVEGA VOLKA

178

135

159

ROD TRŠATI TUR

36

41

53

ZMAJEV ROD

64

50

80

ROD ČRNEGA MRAVA

71

56

72

ROD SAMORASTNIKI

35

36

35

ROD BELI BOBER

90

87

73

ROD DOBRE VOLJE

85

93

86

ROD ROŽNIK

141

128

127

RAŠIŠKI ROD

143

127

135

ROD MOČVIRSKI TULIPANI

177

174

172

ROD PODKOVANI KRAP

104

105

119

ROD TRNOVSKIH REGLJAČEV

66

64

74

ROD MLINSKIH KAMNOV

43

40

51

ROD SKALNIH TABOROV

419

405

388

ROD UPORNEGA PLAMENA

73

71

44

ROD LOUIS ADAMIČ

116

96

120

ROD BISTRIŠKIH GAMSOV

57

56

68

ROD SVOBODNEGA RISA

32

30

35

ROD ENAJSTA ŠOLA

85

68

64

ROD SRNJAK

138

141

141

ROD VESELI VETER

51

49

35

ROD MLADI BORI

104

96

45

ROD KRANJSKEGA JEGLIČA

30

30

30

ROD SREBRNIH KRTOV

97

113

130

ROD ARAGONITNIH JEŽKOV

120

110

91

ROD ODPORNE ŽELVE

63

80

89

ROD SOŠKIH MEJAŠEV

221

163

153

ROD PUNTARJEV

52

60

66

6.833

6.570

6.758

SKUPAJ
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