
 

 

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija  (ZTS). S 6523 člani smo največja mladinska 
organizacija v Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju 

njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih 
posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in 

mednarodne skupnosti. 

  

ZTS, lastnica Taborniškega centra v Bohinju (osrednjega izobraževalnega centra slovenskih tabornikov z 
dolgoletno tradicijo) in za podporo pri delovanju centra k sodelovanju vabi 

 

 

PROSTOVOLJCE-KE V TABORNIŠKEM CENTRU BOHINJ 

 

Za sezono od maja do oktobra  vabimo več prostovoljcev, ki bodo z nami ostali od 21 do 60 dni in nam bodo 

pomagali pri delovanju taborniškega centra ter izvajanju njegovih programskih vsebin.  

 

Kaj bo vaša naloga? 
 Delali boste na različnih področjih. Pomagali boste pri predstavljanju in vodenju programskih vsebin 

centra, upravljanju kantine, kuhinje, čiščenju ali pomagali pri organizaciji mednarodnih taborniških 
večerov v Laškem Rovtu.  

 Delo bo potekalo v timu, pod vodstvom mentorja, zahtevnost dela pa se prilagaja posamezniku. 

 Vaš delovnik bo trajal 5 ur na dan, 5 dni na teden.    

 

Kaj ponujamo? 
 Brezplačno hrano in prenočišče (v hiši ali v šotoru), brezplačna izposoja programske opreme. 
 Uvajanje in polno podporo.  

 Nova prijateljstva. 

 Zabavo.  

 Učenje novih veščin. 
 Priložnost za razvoj osebnega razvojnega projekta na različnih področjih delovanja centra  

(programske aktivnosti, ekologija, umetnost, …) 
 Brezplačno koriščenje kanujev, koles ter sodelovanje v programskih dejavnostih centra. 

 Priložnost pomagati mladim, jih navdušiti nad taborniškim načinom življenja. 

 

 

Kdo se lahko prijavi: 
Prijavi se lahko kdorkoli, ki mu je taborniški način življenja blizu in si želi v našem centru preživeti daljše 
obdobje od 21 dni do dveh mesecev. Ne iščemo specifičnih kvalifikacij ali izkušenj. Iščemo pa polne žepe 
energije, entuziazma in želje po življenju v naravi, ne glede na vremenske razmere. 
 

Svojo prijavo s kratko predstavitvijo nam prosim pošljite na tcbohinj@taborniki.si do 30.4.2018. Za dodatna 

vprašanja smo vam na voljo na 041 345 573. 

 

http://www.taborniki.si/
http://taborniski-center.taborniki.si/
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