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ANALIZA REZULTATOV ANKETE
Prvi del: Povej nam nekaj malega o sebi …
Anketo je rešilo 212 tabornikov in tabornic, kar predstavlja 4 % vseh tabornikov in tabornic (glede na število
članov, ki so bili v času reševanja ankete registrirani pri ZTS).

1. Spol:
Delež moških in žensk, ki so rešili anketo, se ne ujema s strukturo članov v ZTS. Medtem ko je bilo v letu 2016 v
ZTS registriranih 46,3 % žensk in 53,7 % moških, je razporeditev anketirancev ravno nasprotna: 42 % moških in
58 % žensk. Kljub temu ni opaziti, da bi se odgovori na anketo bistveno razlikovali glede na spol.

2. V katero starostno kategorijo spadaš?
Povečini so anketo reševali PP-ji, pa tudi pomemben del RR-jev in Grč. To je potrebno upoštevati pri
interpretaciji rezultatov ankete. Odgovorov za starostni skupini murni in MČ ne bomo interpretirali kot
odgovorov teh starostnih skupin temveč nekoga starejšega, ki je starostno kategorijo napačno označil, saj se je
pri določenih vprašanjih pokazalo, da moramo biti bolj skeptični. Pri vprašanjih, kjer smo posumili, da gre za tak
primer, odgovorov nismo upoštevali.
Predvidevamo, da so anketo, ki je bila izvedena v spletni obliki, reševali predvsem tisti, ki se dobro znajdejo s
spletnimi orodji in da bi z anketo v analogni obliki ali diskusijskimi skupinami bolje zajeli mnenja bralcev,
starejših od 27 let ter mlajših bralcev (razredna in predmetna stopnja osnovne šole).

3. Iz katerega območja prihajaš?
Porazdelitev anketirancev glede na območja je bolj raznolika, največ anketirancev prihaja iz Mestne zveze
tabornikov Ljubljana. Četudi v majhni meri so bila zastopana prav vsa območja, delež anketirancev glede na
območje tudi v grobem ustreza velikosti območij po številu članov.

4. Tvoja funkcija (vodnik, načelnik, gospodar … Če je nimaš, napiši »brez«.)
Anketiranci so bili v največji meri vodniki in pomočniki vodnika, a tudi taborniki brez funkcije in vodstva rodov,
se pravi najbolj aktivni prostovoljci na rodovi ravni ter tisti, ki niso aktivni prostovoljci (uporabniki taborniškega
programa). Čeprav je delež drugih funkcij manjši, so anketo rešili predstavniki bolj ali manj vseh funkcij na
rodovi ravni: propagandisti, blagajniki, tajniki, gospodarji.

Glede na sestavo anketirancev ugotavljamo, da so rezultati ankete verodostojni in da dobro zastopajo želje
tabornikov za delovanje revije Tabor v prihodnje, razen pri MČ-jih in GG-jih, za katere predlagamo oblikovanje
diskusijskih skupin.

5. Kdo poleg tebe še prebira tvojo revijo Tabor?
Približno polovica vseh anketirancev je odgovorila, da njihov izvod revije prebirajo tudi njihovi starši ali da ga
prebirajo tudi bratje in/ali sestre. Tudi partnerji, sošolci in prijatelji so pomembni bralci revije in občasno stari
starši tabornikov. V majhnem deležu pa revija zaide pod roke sodelavcem tabornikov.

Glede na to, da gre za precej velik vzorec bralcev smo preračunali še, koliko bralcev to predstavlja, če vzamemo
v obzir celotno naklado revije, ki trenutno šteje 6950 izvodov. Približno polovica anketirancev (20 od 38), ki je v
tabeli zastopana kot Drugi in je odgovorila opisno, je napisala, da revije ne prebira nihče drug (malo manj kot 9
% anketirancev). Iz drugih odgovorov sklepamo, da poleg osebe, ki je reševala anketo, bere isti izvod vsaj še 1
druga oseba, če ne celo več oseb (npr. vsaj 1 starš ali sorojenec). To torej pomeni vsaj dva bralca v primeru, da
je anketiranec označil kateregakoli od odgovorov, razen »Nihče«. Izračun kaže, da je bralski doseg revije vsaj
20.085 bralcev. Na podlagi teh predvidevanj o naših bralcih sklepamo tudi:




Približno 37 % je staršev,
Približno 33 % jih živi v družini z več otroki,
Približno 5 % spada med starostnike, ki imajo redne stike z vnuki.

Poleg tega vemo iz adreme prejemnikov revije, da jo vsak mesec prejmejo tudi:







predsednik republike Slovenije, g. Borut Pahor,
nekatere osnovne šole, ki dobro sodelujejo s taborniškimi društvi,
splošne knjižnice po vsej državi, vse največje enote Mestne knjižnice Ljubljana ter Narodna in
univerzitetna knjižnica,
sorodne organizacije (Lovska zveza Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Olimpijski komite Slovenije,
Ribiška zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije),
različna slovenska ministrstva in druge strukture (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad
varuha človekovih pravic, Arhiv RS, Ministrstvo za obrambo,)
druge skavtske organizacije (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, sedež Svetovne
organizacije skavtskega gibanja (WOSM), evropski sedež WOSM, taborniki na Hrvaškem, v Srbiji in na
Japonskem).

Drugi del: O reviji Tabor na splošno
6. Kako bereš revijo?
Vse starostne skupine so največkrat označile odgovor »Vsak mesec preberem priljubljene rubrike.« Pri grčah je
skoraj enako velik delež anketirancev odgovoril tudi »Revijo preberem v veliki večini ali v celoti.« Nihče ni
odgovoril, da revije sploh ne odpre.

7. Katere rubrike oziroma vsebine vedno prebereš takoj ob izidu Tabora?
Velika večina najprej revijo prelista. Na fotografijah iščejo znance ali članke poznanih tabornikov, najraje
preberejo rubrike, kjer jih pritegnejo naslovi, fotografije in uporabnost za delo pri tabornikih.
Največ anketirancev najprej prebere rubrike, ki se nanašajo na prihodnje in pretekle akcije (koledar,
reportaže), Od rodov, Strip, Zadnjo plat, Novice, temu sledi programski del (najbolj GG oz. PP, tudi MČ), Tema
meseca, Intervju in Pesmarica.
Nekaj anketirancev tarčno prebere le določene rubrike. Nekaj je tudi takih, ki tekom meseca preberejo celotno
revijo. Nekateri pogrešajo Faca vod.

8. Kako si zadovoljen/a z vsebino revije:
Povprečna ocena od 1 do 5 je bila 3,8, kar je razmeroma visoko. Najbolj zadovoljni so z revijo RR-i ter Grče,
ostale starostne skupine ne zaostajajo veliko. Ocene, ki so jih dodelili, so v razponu med 3,0 in 4,0. Med

območji je z revijo najbolj zadovoljna Zveza tabornikov Pomurje (ocena 5,0) in najmanj Obljubljansko območje
(3,4).
Da ocena ni višja verjetno lahko pripišemo temu, da je vsebinsko gledano revija zelo raznolika in pokriva
potrebe in interese različnih skupin. Tabornika, ki bi mu bile zanimive vse vsebine v reviji ni, saj so že sklopi
revije zasnovani tako, da odgovarjajo določenim profilom. Možne predloge za izboljšave so anketiranci podali v
nadaljnjih vprašanjih.

9. Kako si zadovoljen/a s podobo, oblikovanjem revije:
Še bolj zadovoljni so bralci s podobo revije. Povprečna ocena je bila 4,2. Najvišje so jo ocenili MČ-ji in GG-ji,
vendar glede na upravičen dvom okoli tega, ali so ta del resnično ocenjevali najmlajši taborniki omenimo še RRe, ki so prav tako zelo zadovoljni s podobo revije. Razpon ocen se je gibal med 4,1 in 4,7. Prav tako je bilo nekaj
več razlik glede na območja: Zveza tabornikov Pomurja je znova dodelila najvišjo oceno (5,0), najnižjo pa tokrat
Mestna zveza tabornikov Ljubljana (3,9).

10. Kaj ti je všeč na reviji?
Najmočnejše točke revije so: fotografije in risbe, kvaliteta člankov oz. dobra vsebina revije, raznolikost člankov
(da vsak najde nekaj zase), da je revija pregledna, atraktivna in berljiva ter aktualna, informativna in uporabna
pri delu z vodom. Nekateri pohvalijo velikost formata in tudi naslovnico. Nekaterim je všeč vse.

»Da ima vsak možnost sodelovanja, da se tak potrudite vsak mesec za to revijo, da
jo potem lahko vsi mi prebiramo, hvala <3«
»Kaj delajo taborniki v ZTS«

11. Kako pomembne so zate različne teme v Taboru?
Pri vprašanju o pomembnosti posameznih vsebin v reviji so taborniki izpostavili predvsem: poročanje o večjih
taborniških akcijah, informacije o taborniških akcijah ter programske ideje. Prav to vprašanje kaže, da tisti
anketiranci, ki so označili starostno skupino murni in MČ morda niso toliko stari, saj so recimo tukaj odgovorili,
da jih zanima predvsem poročanje o večjih taborniških akcijah. Če torej upoštevamo predvsem druge bralce
revije ugotovimo, da so GG-jem pomembni razvedrilo, kultura in večje taborniške akcije, PP-jem poročanje in
informacije o taborniških akcijah, RR-em programske ideje ter taborniške akcije in Grčam predvsem strokovni
prispevki, poročanje o akcijah ter programske ideje.

12. Ali meniš, da revija prinaša vsebine, primerne za:
Velika večina anketirancev je označila DA za vse starostne skupine, razen za murne. Pri murnih je kar 56,6 %
anketirancev odgovorilo, da v reviji ne vidijo vsebin, ki bi bile primerne zanje. Nekoliko višji delež tistih, ki so
odgovorili z NE je bil tudi pri MČ-jih in Grčah, vendar veliko manjši (17,9 % in 13,2 %).

13. Če si pri vprašanju 12 odgovoril/a z "ne", prosim, opiši, kakšne prispevke bi lahko pripravili za posamezne
skupine.
Nekaj odgovorov je bilo precej splošnih, npr.: križanke, igrice, kritike, več slik, ideje za vodove sestanke, kaj
početi v naravi, brez politike.

Murni: Največ anketirancev meni, da revija za murne še ni primeren medij, saj še ne berejo – nekateri menijo,
da so dovolj fotografije in risbe, drugi poudarijo, da se najdejo tudi v MČ rubriki stvari, ki so primerne za murne.
Zelo veliko anketirancev je mnenja, da bi bile za murne primerne pobarvanke, nekateri so tudi mnenja, da bi
jim lahko bilo posvečenega več prostora. Podajo več zanimivih idej: origami, ki ga iztrgaš iz revije, pregibanka,
povezovanje pik, zgodbe s slikami (zgled Cicido in Ciciban), igre. A naj bo enostavno.
Medvedki in čebelice: Želijo si več pobarvank in da bi obravnavali (taborniške) teme na bolj preprost način.
Zanimiv predlog je, da bi skozi celotno revijo sledili neki nalogi (npr. šteli rutice), rešitev bi bila v naslednji
reviji.
Gozdovniki in gozdovnice: Z vsebino za GG so v veliki meri zadovoljni. Pogrešajo Faco vod. Zanimiva ideja so
strokovni prispevki o odraščanju.
Popotniki in popotnice: V večini so z vsebino za PP zadovoljni. Izpostavljamo idejo za članke: načeloma teme,
kot se jih obravnava na TAPOS-u (taborniške izkušnje v poslovnem ali netaborniškem svetu).
Raziskovalci in raziskovalke: Načeloma so z vsebino za RR zadovoljni, zavedajo se, da je težko pisati, če ni niti
programa za RR. Izpostavljamo ideje za članke: načeloma teme, kot jih obravnavamo na TAPOS-u, motivacija pri
tabornikih, predajanje funkcij in nasveti za opravljanje funkcij.
Grče: Načeloma kot pri RR rubriki.

»Pred nekim časom smo rekli, da se bomo bolj posvetili tudi bivšim članom od
tega pa ni nič. Zanima me ali se nobeden član IO ne more ali ne želi posvetiti tej
temi. Mislim, da bi bilo zanimivo saj imajo bivši člani-grče tudi še veliko znanja in
idej za delovanje naše organizacije.«
»/…/Vendar je to večna težava Tabora - kako zadovoljiti vse starostne skupine na
zelo omejenem prostoru. Mogoče je odgovor v tem, da Tabor ne bi bila več revija
za vse starostne skupine?«
»Veliko prispevkov smo poslali, objavljeni smo bili le parkrat, pa verjamem, da se
to ne dogaja zgolj nam. Enako je s fotografijami. Večji čar je, če vidiš, da je tudi
tvoj rod vključen v Tabor.«

Tretji del: O rubrikah
14. MČ in GG strani bi se morale posvečati:
Velika večina je odgovorila, da obojim, torej in otrokom in njihovim vodnikom.

15. Kateri članek na MČ straneh se ti je zaradi ilustracij vtisnil v spomin?
Največ anketirancev pravi, da se ne spomnijo, prav tako veliko anketirancev pravi, da MČ strani ne prebere oz.
jih le prelistajo. Veliko jih pohvali vse MČ članke, tudi risbe Petre Grmek poimensko. Najbolj se spomnijo
člankov o prvi pomoči, pticah in različnih člankov o kuhi pri tabornikih.

»Noben. Predlogi so nerealni, nekateri preotročji, nezanimivi.«
»Bi mi pa pred 15 leti kot vodniku koristili članki kot so današnji.«

16. Na MČ straneh je:
Velika večina anketirancev je izbrala srednji odgovor, torej zlato sredino med premalo slik in preveč slik (75,5
%). Več odgovorov je bilo za premalo slik kot preveč.

17. Na GG straneh bi morale biti:
Tudi tukaj je velika večina odgovorila, da bi morale biti na teh straneh tako fotografije kot ilustracije, odvisno
od prispevka (81,6 %). Del anketirancev ima raje fotografije (18,4 %).

18. V rubriki Orientacija bi najraje bral/a (možnih je več odgovorov):
Tukaj sta bila največkrat izbrana odgovora: članke, ki razložijo, kako rešiti določene orientacijske in
topografske naloge in kako orientacijo in topografijo učiti GG-je. Nato je sledilo učenje MČ-jev in naloge z
večjih orientacijskih tekmovanj. Vendar so bili prav vsi predlogi izbrani, le da nekateri pogosteje.

19. Ali si v praksi že uporabil katero od idej, predstavljenih v reviji? Katero in kako?
Velik del reševalcev ankete je odgovorilo, da ne (29,6 %). Ogromno odgovorov je bilo v stilu »Ja, ampak se ne
spomnim« (17,8 %). Ostali pa so še posebej pogosto omenili prispevke, povezane z:







življenjem v naravi in rubriko Naredi sam (sledi, vozli, peka jajc v jajčni lupini, trinožni stol, pletenje
zapestnic, izdelava orodja, ležišča, švedska bakla, jabolka s sladkorjem, kako zanetiti ogenj z vato,
brušenje noža, piščalka, bivak),
s kuhanjem in rubriko Z ognjišča (sladko kisli piščanec, mafini na žerjavici, krompir, banane, havajski
piščanec),
MČ veščinami (Mladi naravoslovec, Ljubitelj živali, Kuhar, slikovno gradivo, izdelava beležke, šivanje
rokavic, vremenoslovec, kartice za prvo pomoč),
GG veščinami (volitve, Meteorolog)
ter orientacijo (kako otroke začeti poučevati vrisovanje, skica s cesto, potokom, mlinom, orientacijska
igra s stranmi neba, vrisovanje, kompas, učenje skice s pomočjo makete, risanje zemljevida po nareku,
poučevanje GG-jev, orientacija po učilnici).

Omenili so tudi vse rubrike v sklopu Raziskovanje, vendar v manjši meri. Presenečenje je bilo, da so v praksi
uporabili tudi prispevke kot je Tema meseca (motivacija, Mavrično taborništvo) kot iztočnico za pogovor,
pridobivanje financ, kopirali so akcije drugih rodov.

20. Ali bi morala revija vsebovati tudi polemične članke o delovanju ZTS?
Tukaj so se rezultati znova delili glede na starostno skupino. Če ne upoštevamo najmlajših članov, so GG-ji in
PP-ji mnenja, da v reviji naj ne bi bilo polemičnih člankov. S starostjo se ta interes poviša, RR-i so že deljenega
mnenja (50,8 % za DA in 49,2 % za NE), medtem ko so Grče prepričane, da polemične teme sodijo v revijo (kar
75,0 % je odgovorilo z DA).

21. Če meniš, da v Taboru manjka polemičnih tem, prosim, opiši, kakšne teme oziroma prispevke si želiš.
Anketiranci, ki so odgovorili na to vprašanje, so največkrat omenili, da si želijo polemiziranja ali podrobnejšega
obveščanja o aktualnem dogajanju v ZTS, o delu vodstva zveze in zaposlenih. Včasih tako ni jasno, ali želijo
imeti samo več informacij o aktualnem dogajanju in dilemah, predvsem pa različne poglede na isto temo ali pa

odpreti prostor za diskusijo/polemiko, v kateri bi lahko sodelovali. Podali so predloge za polemične prispevke:
pisma rodov ZTS-u, vprašanje državnega mnogoboja, vprašanje organizacije ROT-a, vloga v družbi, vizija
organizacije, taborništvo v koraku s časom, omejevanje vpisov v rodove-čakalne dobe, anketa-zakaj rodovi ne
koristijo ugodnosti GŠ, Taborniški domovi in prostori za taborjenje, zgodovina taborništva na Slovenskem, ali se
taborniki 'prodajamo' za dober PR.
Nekaj anketirancev je opozorilo, da se strinjajo, da polemični prispevki sodijo v revijo, a da morajo biti
pripravljeni na določen način: da bi spodbujali razmišljanje o določeni temi in ne širili zgražanja ipd. o delu IO
in pisarne ZTS (ne smejo biti »lajanje«), temveč soočanje različnih mnenj, da se avtor podpiše in se v rubriki
pripiše, da ne odraža stališča revije Tabor temveč avtorja. Predvsem so izrazili skrb, ker revijo berejo tudi starši
naših članov in je bolj primeren prostor za iskanje rešitev (»pranje umazanega perila«) raje v razpravi, ki poteka
drugje kot v reviji. Nekateri so tudi izrazili mnenje, da polemike niso primerne za revijo, ker ne omogočajo
možnosti odgovora.
Dobili smo predlog, da se tovrstne polemike ne uvrsti v revijo, temveč v digitalni bilten za starejše člane
organizacije.

22. O katerih temah bi še rad/a bral/a v Taboru?
Anketiranci so podali veliko različnih idej, zato smo jih poskusili povezati. Največ tabornikov si je zaželelo
prispevke na naslednje teme:
-

-

O drugih rodovih (da se pripravi najboljše prakse meseca, predstavi njihove taborne programe,
probleme, s katerimi se srečujejo, vsak mesec se predstavi drug rod ali pa drug taborniški prostor,
hiša).
Ideje za sestanke (o dilemah vodnikov, kako vzgajati, kako z otroki govoriti o tabu temah, zgodbice za
uglaševanje, vsak mesec se predstavi 5 dobrih idej za sestanke).
Življenje v naravi in pionirstvo (homemade izdelki, stol, nož, oprema).
Taborništvo na mednarodnem področju (primerjava perečih tem, kako pripravljajo program in
izobraževanja drugod, vsakič primer dobre prakse na tujem).

Prav tako je bilo kar nekaj predlogov za vpeljavo tračev v revijo, člankov za neprogramske funkcije, da se znova
vpelje rubrika Faca vod, da se pripravijo vsebine za GG vodnike, znova obudi rubrika Igra, predstavi delovanje
Strokovne službe ZTS in Izvršnega odbora ZTS (npr. kvartalno poročilo njihovega dela v reviji).
Več anketirancev je tudi zapisalo, da se jim zdi, da sedanja struktura revije zajame vse želene teme.
23. Ali bi nam še kaj sporočil/a?
Polovica vseh odgovorov na to vprašanje so bile pohvale uredništva revije. Nekaj tovrstnih komentarjev:

»Pravzaprav je edina revija ki jo z veseljem preberem.«
»Hvala vam za povezovanje slovenskega taborniskega sveta in bodite tako odlicna
ekipa se v naprej!«
»Zahvalil bi se tudi uredništvu, saj so vedno pripravljeni pomagati in velikokrat
naredijo vslugo tudi če smo mi malo bolj izgubljeni in zato delamo last-minute.
Skratka - BRAVO!«

»Le delajte tako zagnano še naprej pa bo kar v redu! Da osvežite in nadgradite
ideje pa kdaj pa kdaj prelistajte Taborovo bogato zgodovino.«
»Letosnje stevilke so odlicne!!!! Le tako naprej!«
»Sicer pa ste super - moj najljubši pisani medij!«
»Super ste :) Nina, zdiš se mi zelo zagnana urednica, ki dobro uporabljaš osebni
pristop, vidi se, da to delaš s srcem.«

Poleg tega je nekaj anketirancev izrazilo željo, da se umakne rubrika Stric Nic. Izrazili so tudi pomisleke okoli
stroškov, ki jih prinaša priprava revije v tej obliki in ali ne bi mogla izhajati samo v elektronski obliki, da se tako
prihrani pri stroških tiska in distribucije:

»Na ta način bi lahko tudi članarino znižali, kar bi po mojem mnenju moral biti
prvi plan vsakega roda, bilo pa bi tudi veliko bolj ekološko, to pa bi moral biti kar
prvi plan Zveze oziroma vseh tabornikov.«
»Ali smo kot družba že zreli za digitalne izdaje z možnostjo printanja posameznih
strani (npr. za izvedbo sestankov). Ali bi bilo bolj smiselno narediti tiskano verzijo
vsake dva meseca, vmes pa vsake dva meseca izzide digitalna verzija (na katero
vsake toliko opozorimo v tiskani verziji - mogoče s kazalom, najbolj udarnimi
naslovi ipr.)?«
Poudarili so tudi, da si želijo bolj raznolikih avtorjev fotografij, objavljenih v reviji kot tudi bolj bogato
zastopanost območij in posameznih rodov, katerih objave naj bi se pojavljale. Okoli polemičnih člankov so
znova izrazili deljeno mnenje. Podali so tudi določene druge predloge, a ker so bili manj pogosti med odgovori,
jih lahko odkrijete v prilogi analize.

PRILOGE
Priloga 1 - Anketa o zadovoljstvu z revijo Tabor
Dragi bralec, draga bralka revije Tabor!
V uredništvu se vsak mesec trudimo pripraviti zanimive in uporabne vsebine zate. Da bi nam to uspevalo še
bolje, potrebujemo tvojo pomoč. V nadaljevanju te čaka okoli 20 (po večini kratkih) vprašanj, na nekatera je
nujno odgovoriti, da lahko napreduješ na naslednjo stran ankete.
Tvoji iskreni odgovori nanje nam bodo v pomoč pri ustvarjanju revije. Rezultate ankete bomo nato predstavili
na taborniških informacijskih kanalih predvidoma marca, saj si želimo, da anketa zaokroži med čim več
taborniki.
Hvala že vnaprej!
Uredništvo revije Tabor

Prvi del: Povej nam nekaj malega o sebi …
1. Spol:
1. ženski
2. moški

2. V katero starostno kategorijo spadaš?
1. murni
2. MČ
3. GG
4. PP
5. RR
6. Grče

3. Iz katerega območja prihajaš?
1. Celjsko-zasavsko območje
2. Dolenjsko območje
3. Gorenjsko območje (GOOT)
4. Južnoprimorsko-notranjsko območje (JPN)
5. Koroško-šaleško-zgornjesavinjsko območje
6. Podravsko območje (bivše Mariborsko, PZT)
7. Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT)
8. Obljubljansko območje (OO)
9. Severnoprimorsko območje (SPOOT)

10. Zveza tabornikov Pomurje (ZTP)

4. Tvoja funkcija (vodnik, načelnik, gospodar … Če je nimaš, napiši »brez«.)

5. Kdo poleg tebe še prebira tvojo revijo Tabor?
Moji starši
Moji stari starši
Bratje in/ali sestre
Sošolci in/ali drugi prijatelji
Partner ali partnerka
Sodelavci in sodelavke
Drugo …

Drugi del: O reviji Tabor na splošno
6. Kako bereš revijo?
Revije sploh ne odprem.
Revijo samo prelistam, si ogledam slike v njej.
Vsak mesec preberem priljubljene rubrike.
Revijo preberem v veliki večini ali v celoti.

7. Katere rubrike oziroma vsebine vedno prebereš takoj ob izidu Tabora?

8. Kako si zadovoljen/a z vsebino revije:
1 – Sploh mi ni
všeč.

2

3

4

5  Odlično!

4

5  Odlično!

9. Kako si zadovoljen/a s podobo, oblikovanjem revije:
1 – Sploh mi ni
všeč.

10.

Kaj ti je všeč na reviji?

2

3

11. Kako pomembne so zate različne teme v Taboru?
ni pomembno

nekje vmes

zelo pomembno

informacije o taborniških
akcijah
programske ideje
strokovni prispevki
izmenjava mnenj bralcev
spoznavanje tabornikov
in tabornic
prispevki o rodovih
poročanje o večjih
taborniških akcijah
mednarodni prispevki
razvedrilo, kultura

12. Ali meniš, da revija prinaša vsebine, primerne za:
DA

NE

murne
MČ-je
GG-je
PP-je
RR-e
Grče

13. Če si pri vprašanju 12 odgovoril/a z "ne", prosim, opiši, kakšne prispevke bi lahko pripravili za posamezne
skupine.

Tretji del: O rubrikah
14. MČ in GG strani bi se morale posvečati:
otrokom oziroma članom vodov
vodnikom (izvajalcem taborniškega programa)
obojim
15. Kateri članek na MČ straneh se ti je zaradi ilustracij vtisnil v spomin?

16. Na MČ straneh je:
1 – premalo slik

2

3

4

5  preveč slik

17. Na GG straneh bi morale biti:
ilustracije
fotografije
oboje, odvisno od prispevka

18. V rubriki Orientacija bi najraje bral/a (možnih je več odgovorov):
o temah s področja orientacije in topografije (npr. o generalizaciji, zemljinem magnetizmu)
članke, ki razložijo, kako rešiti določene orientacijske in topografske naloge
kako orientacijo in topografijo učiti MČ-je
kako orientacijo in topografijo učiti GG-je
kako orientacijo in topografijo učiti PP-je in starejše
o nalogah z večjih orientacijskih tekmovanj
Drugo …

19. Ali si v praksi že uporabil katero od idej, predstavljenih v reviji? Katero in kako?

20. Ali bi morala revija vsebovati tudi polemične članke o delovanju ZTS?
DA
NE

21. Če meniš, da v Taboru manjka polemičnih tem, prosim, opiši, kakšne teme oziroma prispevke si želiš.

22. O katerih temah bi še rad/a bral/a v Taboru?

23. Ali bi nam še kaj sporočil/a?

Priloga 2 - Rezultati ankete
število izvodov revije

6950

anketiranci

212

število registriranih članov ZTS za 2017, do skupščine 2017

5991

Delež anketirancev glede na naklado revije

3 %

Delež anketirancev glede na registrirano članstvo v času
reševanja revije

4 %

1. Spol
moški

42 %

Skupno

ženski

58 %

100 %

2. V katero starostno kategorijo spadaš?
PP

50,0 %

RR

28,8 %

Grče

15,1 %

GG

4,2 %

MČ

1,4 %

Skupno

murni

0,5 %

100 %

3. Iz katerega območja prihajaš?
Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT)

23,8 %

Koroško-šaleško-zgornjesavinjsko območje

17,1 %

Gorenjsko območje (GOOT)

12,9 %

Severnoprimorsko območje (SPOOT)

12,4 %

Obljubljansko območje (OO)

11,4 %

Južnoprimorsko-notranjsko območje (JPN)

8,6 %

Dolenjsko območje

5,2 %

Podravsko območje (bivše Mariborsko, PZT)

4,3 %

Celjsko-zasavsko območje

3,8 %

Zveza tabornikov Pomurje (ZTP)

0,5 %

Skupno

100,00 %

4. Tvoja funkcija (vodnik, načelnik, gospodar … Če je nimaš, napiši »brez«.)
vodnik in pomočnik vodnika

45,3 %

brez

17,4 %

načelnik in starešina rodu / čete

13,7 %

načelnik družine ali kluba

7,7 %

gospodar

4,9 %

drugo

4,0 %

propagandist

4,0 %

blagajnik

1,6 %

tajnik

1,2 %

Skupno

100,00 %

*Tu so anketiranci lahko vpisali več funkcij, zato je bilo skupno število odgovorov večje.

5. Kdo poleg tebe še prebira tvojo revijo Tabor?
Seštevek
prejemnikov
Število
izvodov in
prejemnikov
drugih
revije, ki bi
bralcev
tako
istega
Anketiranci odgovorilo
izvoda
Moji starši

53,1 %

3690

7381

Bratje in/ali sestre

47,4 %

3294

6589

Drugi

17,8 %

1237

1237

Partner ali partnerka

16,4 %

1140

2280

Sošolci in/ali drugi prijatelji

10,3 %

716

1432

Moji stari starši

7,5 %

521

1043

Sodelavci in sodelavke

0,9 %

63

125

6950 =
naklada
revije

20.085

Skupno
*Možno je bilo označiti več odgovorov.

100,00 %

DRUGI DEL: O REVIJI TABOR NA SPLOŠNO
6. Kako bereš revijo?
Revijo preberem v
veliki večini ali v
celoti.

Revijo samo
prelistam, si ogledam
slike v njej.

Vsak mesec preberem
priljubljene rubrike.

Revije sploh ne
odprem.

MČ

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0%

GG

33,3 %

11,1 %

55,6 %

0%

PP

20,8 %

21,7 %

57,5 %

0%

RR

23,0 %

31,1 %

45,9 %

0%

Grče

43,8 %

3,1 %

53,1 %

0%

7. Katere rubrike oziroma vsebine vedno prebereš takoj ob izidu Tabora?
Vsebina

Frekvenca odgovorov

Akcije/tekmovanja (ki prihajajo/reportaže)

31 (13/12)

Fotografije/slika meseca

8 (pritegnejo fotke)

Igra/Dogodivščina/vse za PP+/veščine
(mešano)/program

7/8/3/10/3

Od rodov

27 (2x zgolj o našem rodu)

Orientacija/topografija/preživetje v naravi

13/3/2

Strip

19

Zadnja plat

18

Novice

16

Kar je zanimivo, a ne cele revije / in posebnih
rubrik / odvisno od teme oz. članka

14

Celotno (oz po vrsti)

11

intervju

10

Pesmarica

10

Aktualno

9

Tema meseca

9

Knjigožer

8

Naredi sam/sterniša/pionirstvo

8

Strokovni članki

7

Z ognjišča

5

Prva pomoč oz varno v naravo

5

Užitne rastline

4

Karikatura

4

Uvodnik

4

Recepti

4

Članki pozanih avtorjev ali znanci na fotkah

4

Stric Nic

4 (tudi negativna konotacija
»Kolumno Strica Nica v
upanju da bo manj porazna
od prejšnje.«)

Mnenje

3

Zgodba z naslovnice

3

Stran vodstva

3

Astronomija

3

Taborniška skrinja

2

Slovnični kotiček

2

Mednarodno

2

Martin Justin (na koncu revije-knjigožer?)

2

Članki na 2. polovici revije

2

Kolumna

1

Maruša Ferjančič in Eva Bolha

1

Širimo obzorja

1

Raziskovanje

1

Kreativnost (Jolbe)

1

mjedvedov epilog

1

8. Kako si zadovoljen/a z vsebino revije:
Spol

Povprečna ocena

moški

3,8

ženski

3,7

Skupno povprečje

3,8

Starostna skupina

Povprečna ocena

MČ

4,0

RR

4,0

Grče

3,9

PP

3,7

GG

3,6

murni

3,0

Razpon ocen

3,0-4,0

Območje

Povprečna ocena

Zveza tabornikov Pomurje (ZTP)

5,0

Podravsko območje (bivše Mariborsko, PZT)

4,2

Celjsko-zasavsko območje

4,1

Gorenjsko območje (GOOT)

4,1

Dolenjsko območje

3,8

Koroško-šaleško-zgornjesavinjsko območje

3,8

Severnoprimorsko območje (SPOOT)

3,8

Južnoprimorsko-notranjsko območje (JPN)

3,7

Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT)

3,7

Obljubljansko območje (OO)

3,4

Razpon ocen

3,4-5,0

9. Kako si zadovoljen/a s podobo, oblikovanjem revije:
Spol

Povprečna ocena

moški

4,2

ženski

4,2

Starostna skupina

Povprečna ocena

GG

4,7

MČ

4,7

RR

4,4

PP

4,2

Grče

4,1

murni

2,0

Razpon ocen

4,1-4,7

Območje

Povprečna ocena

Zveza tabornikov Pomurje (ZTP)

5,0

Podravsko območje (bivše Mariborsko, PZT)

4,8

Celjsko-zasavsko območje

4,6

Dolenjsko območje

4,5

Gorenjsko območje (GOOT)

4,5

Južnoprimorsko-notranjsko območje (JPN)

4,4

Severnoprimorsko območje (SPOOT)

4,3

Koroško-šaleško-zgornjesavinjsko območje

4,1

Obljubljansko območje (OO)

4,0

Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT)

3,9

Razpon ocen

3,9-5,0

10. Kaj ti je všeč na reviji?
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Fotografije in risbe

44

Informativnost/uporabnost (za delo z vodom oz. zase)

18

Kvaliteta člankov/dobra vsebina

16

Raznolikost člankov

16

Aktualnost (od tekmovanj do programa za člane)

15

Atraktivna Celota, berljivo/pregledno

12/3

format

7

barvitost

6

naslovnica

6

vse

6

Vsi lahko sodelujejo

3

Ne veliko

2

Nova spoznanja

2

Redno izhajanje / kakovost rednih rubrik

1/2

Kratki in jedrnati članki/lahkotnost

1/1

cgp

1

Dejstvo, da je taborniška

1

Da jo dobimo

1

Da obstaja

1

Povezovanje slovenskih tabornikov

1

Vedno manj

1

11. Kako pomembne so zate različne teme v Taboru?
1 – ni pomembno, 2 – nekje vmes, 3 – zelo pomembno

Starostna
skupina

poročanje o
večjih
taborniških
akcijah

informacije o
taborniških
akcijah

programske
ideje

prispevki o
rodovih

razvedrilo,
kultura

murni

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MČ

3,0

2,7

2,3

2,3

3,0

GG

2,7

2,3

1,9

2,4

2,9

PP

2,7

2,7

2,6

2,4

2,5

RR

2,7

2,7

2,8

2,4

2,4

Grče

2,8

2,5

2,7

2,5

2,0

Povprečje

2,7

2,7

2,6

2,4

2,4

Starostna
skupina

mednarodni
prispevki

strokovni
prispevki

spoznavanje
tabornikov in
tabornic

izmenjava
mnenj bralcev

murni

2,0

2,0

2,0

2,0

MČ

2,0

2,7

2,7

2,3

GG

2,6

1,3

2,6

2,0

PP

2,5

2,1

2,2

2,0

RR

2,3

2,6

2,1

2,1

Grče

2,4

2,8

2,1

2,2

Povprečje

2,4

2,3

2,2

2,0

12. Ali meniš, da revija prinaša vsebine, primerne za:
murne

MČ-je

GG-je

PP-je

RR-e

Grče

DA 92

174

197

200

193

184

NE 120

38

15

12

19

28

13. Če si pri vprašanju 12 odgovoril/a z "ne", prosim, opiši, kakšne prispevke bi lahko
pripravili za posamezne skupine.
Neopredeljeno/se lahko nanaša na več skupin.
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Ne vem

2

Križanke

2

za vsakogar se najde kaj zanimivega, bolj je odvisno od
zanimanja kot od starosti)

1

Igrice

1

Kritike, konkretne dobre prakse, praktičnosti

1

ideje, več slik, morda kakšen zanimiv članek o peročih
in problematičnih temah, zabavne informacije

1

Ideje za vodove sestanke: kvizi, igre za mlajse itd na
doloceno temo

1

Mogoče bi lahko bilo tematsko, kot koledar, kakšna
vložna stran ali dve, iz katere se lahko kaj naredi..

1

Kaj počnejo v naravi

1

več idej in nasvetov za program, izvedbo določenih
stvari

1

Težko narediti za vse skupine.

1

brez politike in bednih tem, ki so zgolj za mesanje
zraka.

1

Murni
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Ni velike potrebe po namenski vsebini zanje – še ne
berejo (tudi »uporabijo lahko kar je za MČ«)

10

Pobarvanke (kot ločena priloga)

11 (1)

Vsebino bolj primerno murnom (bolj enostavno)

6

Še ne berejo, dovolj so pisane strani in fotografije

5

zanimive igre

5

Pravljica zanje (npr. taborniške)

4

Naloge s slikcami (kot cicido/ciciban)

4

Risbe

3

Več slik

2

Bolj enostavne, zgibanke, povezovanje pik, enostavna
ročna dela

2

Več prostora za vsebino zanje

1

Slikovna zgodba kot v cicibanu

1

Uganke

1

Več vsebine, ki ni za MČje

1

kotiček z taborniškimi igrami, tako da nekaj sestavljajo
ali pa da dobijo idejo za novo igro s svojimi prijatelji

1

Origami (ki ga iztrgajo iz revije)

1

boljši način, da revijo berejo z vodikom/staršem/brati,
sestrami

1

Pregibanka

1

Revija se mi v večini ne zdi primerna za mlajše. Na
žalost ne vem, kaj bi bilo mlajšim v reviji privlačnejše za
branje, ker se s tem ne ukvarjam veliko.

1

MČ
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Pobarvanke

9

Bolj preprosto

3

Več prostora za vsebino zanje

1

Več idej kaj lahko sami počnejo »o to bi pa
preizkusil«

1

način posredovanja skupine ustreza starejšim MČjem ne pa tudi mlajšim.

1

skozi celotno revijo imeli neko nalogo ali igro (finding
waldo), da bi sledili skozi celo revijo (po celotni reviji

1

bi bile postavljene slike naprimer rutice in bi jih
morali poiskati in prešteti, v naslednji številki pa bi
dobili odgovor)
Križanke

1

Več vsebin zanje in ne za njihove vodnike

1

Več zgodbic v povezavi s taborniki

1

Revija se mi v večini ne zdi primerna za mlajše. Na
žalost ne vem, kaj bi bilo mlajšim v reviji privlačnejše
za branje, ker se s tem ne ukvarjam veliko.

1

Gozdovniki in gozdovnice
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Natečaj za GG vode, ki bi jih objavili oz. možnost
predstavitve vodov iz ZTS (op. Faca vod)

2

Težko je najti primerno vsebino za GG-je. Zanimajo
jih računalniške igre, prijateljeva mama in
prepovedane vsebine na netu

1

Križanke

1

Strokovni prispevki o odraščanju

1

Popotniki in popotnice
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Težki in zanimivi članki

1

V smislu kaj z delom/kako poiskati delo/kako si
pomagati s taborniškimi izkušnjami/kako se vključiti
v novo ekipo..

1

Več idej za sestanke s PPji

1

Raziskovalci in raziskovalke
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

V smislu kaj z delom/kako poiskati delo/kako si
pomagati s taborniškimi izkušnjami/kako se vključiti
v novo ekipo..

2

Težki in zanimivi članki

1

Glede na to, da ni programa, verjamem, da je težko
pisat prispevke

1

Hudi pionirski objekti

1

Kaj početi ko predaš funkcijo

1

Motivacijske (zakaj vztrajati)

1

več nasvetov o delu v rodu (blagajniki, gospodarji
itd...)

1

kakšno zahtevnejše čtivo ali zahtevnejši izdelek

1

Kaj bolj sproščenega

1

Ne vem

1

Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Grče

Ok, da je vsebina usmerjena v mlajše članstvo,
čeprav so tudi kakšni prispevki za Grče

2

Spodbuda za nadaljnje delo

1

Težki in zanimivi članki

1

Ne vem

1

V smislu kaj z delom/kako poiskati delo/kako si
pomagati s taborniškimi izkušnjami/kako se vključiti
v novo ekipo..

1

polemike

1

več nasvetov o delu v rodu (blagajniki, gospodarji
itd...)

1

kakšno zahtevnejše čtivo ali zahtevnejši izdelek

1

pred nekim časom smo rekli, da se bomo bolj
posvetili tudi bivšim članom od tega pa ni nič.
Zanima me ali se nobeden član IO ne more ali ne želi
posvetiti tej temi. Mislim, da bi bilo zanimivo saj
imajo bivši člani-grče tudi še veliko znanja in idej za
delovanje naše organizacije.

1

Motivacijske (zakaj vztrajati)

1

Ne najdejo veliko zanimivega za prebrati

1

Tretji del: O rubrikah

14. MČ in GG strani bi se morale posvečati:
obojim

75,9 %

otrokom oziroma članom vodov

18 %

vodnikom (izvajalcem taborniškega programa)

6,1 %

Skupno

100,0 %

15. Kateri članek na MČ straneh se ti je zaradi ilustracij vtisnil v spomin?
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

Ne vem/ne spomnim se

21

Ne berem MČ strani oz. preletim

8

Jih je več

7

Kako speči krompir/pečenje mišk/kuhanje

4

Pohvale Petri Grmek

4

O pticah

4

Ilustracije so super

3

Igra o prvi pomoči

3

Strip

3

Osnove kriptografije

2

O rastlinah (listi)

2

Kjer je besedilo in slike (pol pol)

2

Pošasti

2

Vozli

2

Zemljevid/lov na zaklad

1

O zvereh

1

Igra

1

Izdelava polarnega medveda iz papirja

1

Kako narediti prijateljski vozel (več let nazaj)

1

MČ gre večkrat na led

1

Naredi sam

1

O dežju

1

Gledališča igra

1

Dinozavri

1

Ogenj

1

Quidditch

1

Pakiranje nahrbtnika in druga taborniška znanja.

1

Po sledeh živali

1

Polet

1

Rokavice za begunce

1

Veščina igralec (lutke)

1

Jame

1

Varčevanje z vodo

1

Zgodbica

1

16. Na MČ straneh je:
1–
premalo
slik

2

3

4

5–
preveč
slik

Skupno

4,7 %

14,6 %

75,5 %

3,8 %

1,4 %

100 %

17. Na GG straneh bi morale biti:
oboje, odvisno od prispevka

81,6 %

fotografije

18,4 %

ilustracije

0 %

Skupno

100,0 %

18. V rubriki Orientacija bi najraje bral/a (možnih je več odgovorov):
članke, ki razložijo, kako rešiti določene orientacijske in
topografske naloge

20,2 %

kako orientacijo in topografijo učiti GG-je

20 %

kako orientacijo in topografijo učiti MČ-je

17,3 %

o nalogah z večjih orientacijskih tekmovanj

17,0 %

o temah s področja orientacije in topografije (npr. o
generalizaciji, zemljinem magnetizmu)

13,8 %

kako orientacijo in topografijo učiti PP-je
Skupno

11,7 %
100,0 %

*Vprašanje ni bilo obvezno, možno je bilo označiti več odgovorov, zato je izražen delež od vseh odgovorov.

19. Ali si v praksi že uporabil katero od idej, predstavljenih v reviji? Katero in kako?
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

ne

63

Ja, različno

38

Pionirske vsebine, preživetje v naravi
(sledi)/vozli/naredi sam (peka jajc v jajčni lupini,
trinožni stol, pletenje zapestnic, izdelava orodja,
ležišča, švedska bakla, jabolka s sladkorjem, kako
zanetiti ogenj z vato, brušenje noža, piščalka, bivak)

28

Peka na ognju/recepti (sladko kisli piščanec, mafini
na žerjavici, krompir, piščanca, banane, havajski
piščanec)

27

MČ veščine (mladi naravoslovec, ljubitelj živali,
kuhar, slikovno gradivo, izdelava beležke, šivanje
rokavic, vremenoslovec, kartice za prvo pomoč)/GG
veščine (volitve, meteorolog)

19

Orientacija in topografija (kako otroke začeti
poučevati vrisovanje-Jonin prispevek, skica s cesto,
potokom, mlinom, orientacijska igra s stranmi neba,
vrisovanje, kompas, učenje skice s pomočjo makete,
risanje zemljevida po nareku, poučevanje GG-jev,
orientacija po učilnici)

13

Varno v naravo (učenje prve pomoči, prva pomoč na
taboru)

7

Vesolje, astronomija, zvezde

5

Rastline (nabiranje rastlin in kuhanje čaja)

3

igre

3

Tema meseca (pogovor o temi meseca med vodniki
glede motivacije in glede mavričnega taborništva)

2

Bolj malo

1

Labirint

1

Finance (pridobivanje sredstev)

1

Vezanje rutke

1

Akcije od drugih rodov

1

20. Ali bi morala revija vsebovati tudi polemične članke o delovanju ZTS?
murni

MČ

GG

PP

RR

Grče

Skupno

DA

0,0 %

66,7 %

33,3 %

38,7 %

50,8 %

75,0 %

47,6 %

NE

100,0 %

33,3 %

66,7 %

61,3 %

49,2 %

25,0 %

52,4 %

21. Če meniš, da v Taboru manjka polemičnih tem, prosim, opiši, kakšne teme oziroma
prispevke si želiš.
Vsebina
Tekoče zadeve (programske in razvojne vsebine, delovanje in delovni
procesi organov ZTS, o čem se odloča, prošnja za dodatna mnenja, pisma
rodov ZTS-u, obveščanje o novih odločitvah (zaposlitev, gozdna šola) in
razlagah.., Prispevki o perečih temah na skupščinah ZTS ali območnih
srečanj načelnikov in starešin, vprašanje državnega mnogoboja, vprašanje
organizacije ROT-a, tabu tematike, ki zadevajo celotno državo oz. svet (take
teme so tudi že sicer včasih vključene, kar je velik plus).)

Torej, sprejemljivi polemični članki bi spodbujali razmišljanje o določeni
temi in ne širili neodobravanja, zgražanja ipd. o delu IO in pisarne ZTS.
Verjetno ne bi škodilo, če bi se avtor podpisal in v rubriki bi pisalo, da ne
odraža stališč revije Tabor, temveč avtorja. Taki članki bi bili zanimivi za
branje. In neškodljivi.
Ni toliko poanta o tem kakšne teme, ampak predvsem o tem kako so
predstavljene. Ne bi smele biti "lajanje" posameznikov, ampak je lahko
lajanje posameznikov osnova za resno "novinarsko" zgodbo (kot članek, kot
soočenje dveh mnenj, kot dva intervjuja "nasprotnih" strani), kjer se
predstavi vse vidike te zgodbe. Skratka, konstruktivno, ker kljub vsemu to
revijo berejo tudi starši in ni dobro preveč direktno prati umazanega perila,
če ga lahko enako uspešno operemo na kakšen drug način, ob upoštevanju,
da je javnost še vedno primerno obveščena o različnih razmišljanjih in
pogledih na polemične teme.

Temu so namenjene razprave

Frekvenca
odgovorov

15

5

Mislim, da polemični članki ne sodijo v revijo Tabor, saj ni možno
odgovarjati poleg tega pa mnenje ne predstavlja nujno večine. Za takšne
teme je primeren forum oziroma prostor na našem stenčasu.
Polemične teme same po sebi niso kul, če ne predlagajo rešitve ampak
samo kritzirajo. V kolikor so kakšni dobri predloi pa bi to bilo lahko koristno.
Vloga v družbi, širše teme (vizija, odnos do narave, smer razvoja
organizacije, taborništvo v koraku z aktualnim časom)
Mogoče bi tako tematiko strnili v kak bilten in bi ga namenili zgolj rodovim
upravam oz. starejšim članom organizacije, ki bi jih taka tematika zanimala.

4

3
2

Morda bi lahko takšne teme izhajale v 'računalniški' obliki za PP+.

omejevanja vpisov v rodove-čakalne dobe, anketa-zakaj rodovi ne koristijo
ugodnosti GŠ, Taborniški domovi in prostori za taborjenje, zgodovina
taborništva na Slovenskem......

2

predvsem teme o izobraževanjih, veščinah, kaj se dogaja na programskem
področju in ali se taborniki 'prodajamo' za dober PR.

Predstavitev vodstva zveze

2

Nasveti za starešine

1

Lepo je, da vemo kaj se dogaja na nivoju krovne organizacije, vendar mora
biti stvar podana v laiku razumljivi obliki, ter objavljene samo stvari, ki so za
popvprečnega vodnika pomembne, da je z njimi na tekočem.
Prekomplicirani politični članiki vodnike odvračajo.

1

Manjka primernih člankov o polemičnih temah, kljub temu, da je člankov, ki
si želijo biti polemični, pa jim to ne uspeva, preveč

1

22. O katerih temah bi še rad/a bral/a v Taboru?
Vsebina

Frekvenca
odgovorov

o drugih rodov (objavi najboljše dobre prakse meseca, programi, njihovi
problem, vsak mesec en rod in njihova posebnost, predstavitev taborniških
nepremičnin)

9

Ideje za sestanke (o dilemah vodnikov, vzgoja, uporaba veščin, zgodbice za
uglaševanje, meditacijo, vsak mesec 5 dobrih preprostih idej za sestanke za
mc in gg starostno skupino, O vzgoji najmlajših otrok (Vzgoja in disciplina
otrok, kako govoriti z otroci o tabu temah,..)

8

malo več o žvn in pionirstvu (o homemade izdelkih, svoj stol, nož,.., oprema
za različne situacije)

6

več o taborništvu na mednarodnem področju ( Primerjava perečih tem;
Želela bi več prebrati o programih in izobraževanjih, kako majo določene
stvari urejene v drugih državah (npr, če pišemo o programu murnov, bi mi
bilo zanimivo prebrati, kako imajo to urejeno drugje, ter kakšni dodatni linki
za obisk njihovih strani; skoraj vsako temo bi lahko povezali s primerom
dobre prakse na tujem.)

5

Trači (miselne igre, horoskop, trači, zabavna stran, taborniške prigode)

4

kako lahko sodelovanje v ekipi/vodu zboljša rezultat z manj dela, motivacija

4

Članki za neprogramske funkcije (blagajniki, gospodarji, starešine, novosti,
nasveti, ideje)

4

Faca vod

4

je že dovolj vsega😀 ( Ma, se mi zdi, da sedanja struktura vse lepo zajame in
ubistvu ne pogrešam ničesar.)

4

GG vodniki (motivacija za aktivnost, postopek organiziranja vodove akcije
(glavne točke, nasveti in sodelovanje z vodnikom, Praktična dela in
razvedrilne igre za gg)

3

Igre (Taborniske igre/strateske igre)

3

Predstavitev zaposlenih na ZTS, IO in funkcionarjev (vsako številko eden; na
otrokom razumljiv način predstavljeno delovanje ZTS; IO update (IO bi
lahko občasno (recimo na četrt leta) napisal "update" - kaj se dogaja na
ravni ZTS, kot neko poročilce o njihovem delu.)

3

Astronomija

2

Več o prihajajočih akcijah (opis prihajajočih akcij), reportaže z večjih akcij

2

Ideje za PP in vodniška druženja

2

povzetki in priporočila glede strokovnih knjig ( taborniška literature)

2

taborniki zunaj taborništva (kako drugi dojemajo tabornike, zakaj je tako
malo sodelovanja s katoliškimi skavti, o tem kako, kje se lahko taborniki
vkjučujemo na lokalnem nivoju, kako bi taborniki postali pomemben del
civilne zaščite in kako bi se lahko posamezna društva izkazala ob naravnih
nesrečah... )

2

Promocija taborništva za netabornike

1

orientacija

1

Družbene problematike

1

MČ-ji - tematski stripi

1

kako starši tabornikov gledajo in spremljajo taborništvo (aktivnost svojih
otrok)

1

LGBTIQ, knjige, kultura, diskriminacija

1

vključevanju umetnosti v taborništvo

1

najstarejša fotka s komentarji,

1

Ohranjanje kulturne dediščine

1

Samo ne pisat vaših zagovorov pedrov in kritiziranja alkohola ka koga to
briga, kaj si vi mislite in kaj radi dobivate

1

Stran za študente'

1

tudi o grčah in bivših članih

1

23. 23. Ali bi nam še kaj sporočil/a?
Vsebina
Pravzaprav je edina revija ki jo z veseljem preberem.

Frekvenca
odgovorov
50 %
odgovorov

Hvala vam za povezovanje slovenskega taborniskega sveta in bodite tako
odlicna ekipa se v naprej!
Zahvalil bi se tudi uredništvu, saj so vedno pripravljeni pomagati in
velikokrat naredijo vslugo tudi če smo mi malo bolj izgubljeni in zato
delamo last-minute. Skratka - BRAVO!
Le delajte tako zagnano še naprej pa bo kar v redu! Da osvežite in
nadgradite ideje pa kdaj pa kdaj prelistajte Taborovo bogato zgodovino.
Letosnje stevilke so odlicne!!!! Le tako naprej!
Sicer pa ste super - moj najljubši pisani medij!
Super ste :) Nina, zdiš se mi zelo zagnana urednica, ki dobro uporabljaš
osebni pristop, vidi se, da to delaš s srcem.
Super ste, da se tako aktivno ukvarjate z revijo, na katero vsak/a tab.
računa vsak mesec. Ne obupat, krasne zadeve ustvarjate.
Všeč mi je praktičnost revije. Hvala, ker ustvarjate tako odlično in bogato
glasilo. Če pomislim, koliko časa porabimo mi za naše rodovo glasilo, si
lahko predstavljamo, koliko ur vložite vi... Hvala.
Stric Nic naj se zamenja (Članek kako pridobiti pozornost tabornice se mi ni
zdel primeren za v revijo Tabor. Tabornike ki so tudi ženske, zato lahko tako
vsebine najdemo v drugih obstojecih revijah.)
Znižanje stroškov revije (Sicer nimam vpogleda v to, koliko članov revijo
zares prebere, mislim pa da bi bilo zelo pametno premisliti, ali bi revija
izhajala SAMO v elektronski obliki, saj sem zasledil da je strošek tiskanja

5

3

revije zelo velik. Na ta način bi lahko tudi članarino znižali, kar bi po mojem
mnenju moral biti prvi plan vsakega roda, bilo pa bi tudi veliko bolj
ekološko, to pa bi moral biti kar prvi plan Zveze oziroma vseh tabornikov.
Kolikor poznam mladino, bi si skoraj upal trditi, da večina prebere (tako kot
jaz) okoli 10% revije ali manj. Vprašanje, če se splača delati toliko
"odpadka" in tak strošek za toliko branja.; Ali smo kot družba že zreli za
digitalne izdaje z možnostjo printanja posameznih strani (npr. za izvedbo
sestankov). Ali bi bilo bolj smiselno narediti tiskano verzijo vsake dva
meseca, vmes pa vsake dva meseca izzide digitalna verzija (na katero vsake
toliko opozorimo v tiskani verziji - mogoče s kazalom, najbolj udarnimi
naslovi ipr.)? V tem primeru še vedno ostane strošek novinarske ekipe in
neke tehnične postavitve, rešimo se pa tiska in distribucije, Lepo bi bilo če
bi dobili na mail še pdf obliko tabora. Moja zbirka printanih taborov zadnjih
5ih let zavzema pol omare :D)
več različnih avtorjev fotografij
Več različnih rodov (več strani, namenjenih rodovom, zastopane vse regije;
pa tudi večja selekcija pri objavah od rodov)
Polemični članki v reviji
Več takšnih člankov (odprli kakšno kočljivo temo (tiste debate o alkoholu - 2
članka vsak za eno perspektivo sta bila super), kolumna o bosanskem
delavcu, zakaj so štartnine taborniških tekmovanj tako drage (to je bilo v
enem taboru-lahko bi se še razvilo) in podobne aktualne, "manj prijetne"
teme...mislim da rabimo več takih, ki puščajo odprta vprašanje in dregnejo
tja kjer najbolj boli, a si nihče ne upa podati konkretnega mnenja. Tisti
članki (od Martina je bil super) od odvisnosti od telefonov ipd... to so resna
vprašanja in polemike, ki bi morale biti večkrat "na glas" izrečene.)
Manj takšnih člankov, drugače pripravljeni (Manj politicno obarvanih tem
glede zts-a; v bistvu sem deljenega mnenja, revija Tabor se mi zdi
pomemben kanal komuniciranja, preko katerega lahko izrazimo polemike, z
objavo v Taboru pa je to tudi vzeto resno, po drugi strani pa je revija tudi
ogledalo našega delovanja zunanji javnosti, kar pomeni, da moramo paziti,
na kakšen način predstavimo polemiko. Morda bi morali ob prejetju
polemičnega članka že v fazi urejanja številke pridobiti tudi drugo stališče.)
Nujne so spremembe (preveč ciljno usmerjen v vodnike, bi moral biti tabor
primarno namenjen predvsem MČ-jem in GG-jem, in ne njihovim
vodnikom, kot si želi biti, pa je vseeno dolgočasna tudi za njih, saj revija
Tabor motivira za tabornike predvsem njih; Ce daje revija poudarek
starejsim aktivnim je kot taka zanimiva tudi za mlajse. Ce pa hoce biti
vsecna vsem in je bez kriticnega misljenja je to njen propad.;
Pesmarica (naj se vključi pesmi od rodov)
Več mednarodne dejavnosti
Vpeljava križanke
Kulturne so super
stripi so bili včasih (2 leti nazaj) veliko boljši - taborNIK krajnc
Predolgi članki
več člankov o družbeni problematiki, begunci
Fotografski natečaj

3
3

3

2

1
1
1
1
1
1
1
1

vključiti strokovnjake s kakega specifičnega področja (kemija, fiz., elekt.,
rač., zgod., ...), ki bi to področje s pomočjo ostalih snovalcev revije Tabor to
temo poljudno, splošno predvsem pa na zanimiv način predstavili bralcem.
Lahko bi bila cela rubrika posvečena izvajalcem taborniškega programa in
tam bi bili nasveti in ideje, itd., v drugih rubrikah pa bi se posvetili starostni
skupini kateri je namenjena :)

1

1

