
            

 

Komisija za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi,  

ZVEZE TABORNIKOV SLOVENIJE – NACIONALNA SKAVTSKA ORGANIZACIJA  

in 

ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ 

razpisujeta 

TEČAJ ZA VODNIKA TABORNIŠKE SKUPINE KOROŠKO-ŠALEŠKO-ZGORNJE SAVINJSKEGA OBMOČJA 

Tečaj za vodnike taborniške skupine bo Rod Pusti grad izvedel od 15. do 24. 7. 2022  v Čezsoči pri Bovcu.  

Tečajniki bodo na tečaju pridobili znanja in spretnosti za samostojno vodenje taborniškega voda različnih starosti, 
spoznali in izkusili bodo Program za mlade ter se spoznali z metodami in načini dela. Naučili se bodo tudi 
konstruktivno vrednotiti, komunicirati primerno sogovorniku, načrtovati akcije, srečanja in letni program. Izkusili 
pa bodo tudi vsebine s področja motivacije, timskega dela, kreativnosti, prve pomoči itd. 

Pogoji prijave: 

▪ Starost najmanj 16 let oziroma končan 1. letnik. 
▪ Osnovno znanje III. lista. 

Vodja tečaja: Tinkara Ošlovnik, tinkara.oslovnik@rpg.si 

Naziv: Po opravljenem usposabljanju, vseh opravljenih obveznostih in opravljenem projektu bodo udeleženci 

pridobili naziv vodnik/vodnica taborniške skupine. 
Termin in lokacija tečaja: 15. – 24. 7. 2022, Čezsoča 

Rok prijav: 14. 6. 2022 

V primeru odjave veljajo naslednji roki in pogoji: nad 20 dni pred začetkom tečaja – brez stroškov, od 20 do 7 dni 
pred tečajem – organizator zadrži 15 % tečajnine (administrativni stroški), kasnejša odpoved – organizator zadrži 
50 % tečajnine (stroški organizacije). 

Prijave in plačilo 
Udeleženci krijejo le stroške bivanja in prehrane v višini 150 €. Znesek poravnate na TRR Društva tabornikov 
Rod Pusti grad Šoštanj (Koroška 13, 3325 Šoštanj), TRR: SI56 6100 0000 6975 132, namen: »VT 2022-ime in 
priimerk tečajnika, sklic: SI00 105-članska številka tečajnika. Prijavnico najdete in izpolnete na spletnem naslovu 
Taborjenje 2022 - PRIJAVNICA (google.com) 

Popolna prijava obsega izpolnjeno prijavnico in plačano tečajnino. 

Osebne podatke prijavljenih tečajnikov, navedene v prijavnici, bomo hranili v skladu s predpisi o varovanju 
osebnih podatkov in jih uporabljali zgolj za namen lažje organizacije vodniškega tečaja ter komuniciranja med 
organizatorji in prijavljenimi tečajniki. 

 
Žiga Gregorin 

načelnik ZTS za vzgojo, izobraževanje in delo z 
odraslimi 

 

Tinkara Ošlovnik 

vodja vodniškega tečaja 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTVu78p00Ap10UbLmWhiA7mLlVYOGt6JswyqCVcl0wCr-alQ/viewform

