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Zadeva: Zahvala in poročilo o sodelovanju Zveze slovenskih častnikov v okviru 
poletnih otroških taborov v letu 2016

Zveza: Pregled aktivnosti s področja OCSP SV v letu 2016 – recipročnost v okviru 
CVS (št. 812-1/2016-70 z dne 31. 3. 2016)

V okviru aktivnosti celostne skrbi s področja civilno - vojaškega sodelovanja, med SV in 
Zvezo slovenskih častnikov (v nadaljevanju ZSČ), za l. 2016 je bilo načrtovano, da 
ZSČ v okviru poletnih otroških taborov v vsakem terminu tabora na morju (Fiesa) 
vsebinsko sodeluje ter otrokom zagotovi obrok prehrane za načrtovani dan. 

Za realizacijo aktivnosti smo bili usmerjeni na OZSČ Koper. Že pred izvedbo smo se z 
njimi dogovorili o načrtovanih aktivnostih in okvirno realizacijo nalog, vezano na 
vsebino, predvideno število otrok in animatorjev, o času izvedbe, pogojih…, kar nam je 
omogočalo izdelati dinamičen program za izvedbo poletnih taborov. Za nadaljnje 
usklajevanje aktivnosti sta bila s strani SV določeni vodji taborov. 
Skladno z dogovorom so imeli otroci popestrena en počitniški dan (dopoldanski oz. 
popoldanski čas) v vsakem od načrtovanih terminov in sicer 26. 7. 2016 in 2. 8. 2016. 
V obeh terminih je bila za otroke in animatorje izvedena brezplačna vožnja z ladjo. 
Plovba je potekala iz Pirana do Izole, kjer je sledil sladoled. Ob vrnitvi je bil načrtovan 
in organiziran postanek tudi za kopanje. Tako otroci kot animatorji so bili izjemno 
zadovoljni z izvedbo aktivnosti, predvsem je bila aktualna vožnja z ladjo. 

Sodelovanje z ZSČ se je pokazalo kot izjemno dobra praksa, ki jo je potrebno ohraniti 
in jo tudi nadgrajevati, saj tovrstne aktivnosti pripomorejo h kvalitetni izvedbi programa 
tabora. 

V podobni obliki načrtujemo tudi sodelovanja za leto 2017 v okviru programov celostne 
skrbi, kar bomo opredelili tudi v predlogih o recipročnosti za l. 2017. Sodelovanje v 
okviru poletnih otroških taborov na morju bi po zmožnostih razširili in nadgradili. 

Predlagamo pa, da se podobne aktivnosti umestijo tudi na športno planinskih taborih 
na Pokljuki. Tu vidimo sodelovanje v obliki predavanj/delavnic na temo domoljubja, 
izvedbo pohodov, izletov, športnih in prostih aktivnostih ter ostalih zmožnosti v okviru 
društev delujočih znotraj ZSČ. 
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S sodelovanji na osnovi recipročnosti zagotovimo organiziran in strokoven pristop do 
izvajanja določenih specifičnih tem, popestrimo aktivnosti in zadovoljstvo otrok ter vsaj 
delno razbremenimo animatorje, ki svoje delo opravljajo odlično vendar prostovoljno.
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načelnik

Poslano:
– naslovnika,
– Zveza slovenskih častnikov.
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