
 

 

RAZPIS ZA UDELEŽBO NA 16. ZLETU ZTS  
CERKNO 2022 

 

ORGANIZATOR  

Organizator 16. Zleta ZTS, Cerkno 2022 (v nadaljevanju: Zlet 2022) je Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna 
skavtska organizacija (v nadaljevanju: ZTS).  

Projektni tim 16. Zleta ZTS, Cerkno 2022: 

 Domen Uršič, vodja 16. Zleta ZTS, Cerkno 2022, 
 Deja Razpet, vodja področja Program, 
 Andraž Drešček, vodja področja Bivaki, 
 Tina Zwittnig, vodja področja Osebje, 
 Matevž Magajne, vodja področja Taborni prostor, 
 Helena Harej, vodja področja Finance, 
 Urška Drešček, vodja področja Administracija, 
 Nicolas Vanek, vodja področja Promocija in informiranje. 

KRAJ IN ČAS  

Zlet 2022 bo potekal od 29. julija do 7. avgusta 2022 na Cerkljanskem, posamezne aktivnosti pa bodo potekale 
tudi v bližnji okolici.  

SPLOŠNI POGOJI ZA UDELEŽBO 

Veljajo za udeležence, vodnike in člane prostovoljnega osebja. 

 Zleta 2022 se lahko udeležijo aktivni člani Zveze tabornikov Slovenije s plačano članarino. 
 Ob prijavi člana na Zlet 2022 mora ta priložiti podpisano izjavo načelnika/starešine rodu, s katero vodstvo 

rodu jamči za primernost udeleženca. 
 Vsak udeleženec, vodnik ali član prostovoljnega osebja mora ob prijavi priložiti izjavo, da je seznanjen/a s 

pogoji za udeležbo in bo deloval/a v skladu s taborniškim zakoni. 
 Osebe, ki prenehajo z aktivnim delom v organizaciji (nimajo več plačane članarine), se črta s seznama 

udeležencev, vplačani znesek se ne povrne. 
 V kolikor vodstvo Zleta 2022 ugotovi, da udeleženec/vodnik/član prostovoljnega osebja na zletu ne 

opravlja svojih dolžnosti, ne deluje v skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške/skavtske zakone, ga 
lahko kadarkoli izključi z Zleta 2022, vplačani znesek se ne povrne. 

 Rok za prijavo prostovoljnega osebja je 15. 3. 2022, rok za prijavo udeležencev in vodnikov je 15. 4. 2022. 

UDELEŽENCI 

Zlet 2022 je namenjen udeležencem, ki bodo v letu 2022 stari od 14 do 18 let. Povabili bomo tudi člane iz drugih 
taborniških organizacij doma in v tujini, članic WOSM-a in WAGGGS-a in drugih, s katerimi ZTS redno ali občasno 
sodeluje. Če rod prijavi več kot 5 udeležencev, mora zagotoviti tudi vodnika. Vod bo sestavljalo največ 9 
udeležencev in vodnik. Vode, ki bodo šteli manj kot 9 udeležencev, bomo pred zletom ustrezno dopolnili.  

Projektni tim 16. Zleta ZTS, Cerkno 2022 (v nadaljevanju: PT Zleta 2022) bo prijavljene razdelil po taborih, tako 
da bodo tabor sestavljali udeleženci iz različnih rodov in območnih organizacij ZTS.  

 



 

 

VODNIKI  

Vodniki morajo biti rojeni pred 29. 7. 2004, torej bodo v času Zleta 2022 polnoletni. 

Opravljati vlogo vodnika na zletu je velika odgovornost, zato pričakujemo, da kandidati za vodnike aktivno 
delujejo na področju Programa za mlade ZTS, imajo opravljen vodniški tečaj ter izkušnje pri delu z MČ, GG ali PP. 

PROSTOVOLJNO OSEBJE  

Za organizacijo programskih aktivnosti in tehnično izvedbo Zleta 2022 potrebujemo prostovoljke in prostovoljce 
(v nadaljevanju: prostovoljno osebje), ki so pripravljeni prevzeti posamezne naloge in tako prispevati h kakovostni 
izvedbi Zleta 2022. 

Področja dela so:  

 priprava in izvedba pohodnega tabora,  
 programske aktivnosti,  
 vodstvo in organizacija Zleta 2022,  
 tehnična podpora.  

Od prostovoljnega osebja pričakujemo:  

 da so stari 18 let ali več oziroma so rojeni leta 2004 ali prej,  
 da so člani rodu, ki je član ZTS, ali drugih povabljenih skavtskih organizacij,  
 da spoštujejo taborniške/skavtske zakone in se obnašajo v skladu z njimi,  
 da bodo po lastnih močeh s svojo aktivno vlogo doprinesli k boljši izvedbi Zleta 2022, 
 da bodo na Zletu 2022 prisotni vsaj 4 dni.  

KODEKS OBNAŠANJA 

Od udeležencev, vodnikov in prostovoljnega osebja pričakujemo sprejemanje in ravnanje v skladu s Pravili 

ravnanj in pogojev bivanja na 16. Zletu ZTS, Cerkno 2022 (v nadaljevanju: pravilnik), ki je sestavni del tega razpisa. 

OPREMA 

Udeleženci in vodniki morajo imeti osebno opremo, ki je enaka kot za letno taborjenje z bivakiranjem in pohodi 
ter prilagojena programu na zletu.  

Vsak vod mora sam poskrbeti za opremo za nastanitev (šotor, ležišče) in osnovno prvo pomoč (enaka kompletu 
prve pomoči za avtomobile). 

Obvezna oprema prostovoljnega osebja je oprema za nastanitev (šotor, ležišče) in osebna oprema, ki je enaka 
kot za letno taborjenje z bivakiranjem in pohodi ter prilagojena programu oz. opravljanju del in nalog na Zletu 
2022.  

PRIJAVE  

Udeleženci in vodniki 

Udeležence in vodnike prijavijo rodovi preko spletnega obrazca, ki je dostopen na 
http://zlet.taborniki.si/prijavnica-za-udelezence/. Vse udeležence in vodnike prijavi rod naenkrat v skupni 
elektronski prijavi. Dodatno morajo vsi prijavljeni oddati zahtevane dokumente v prilogi razpisa (podpisna 
prijavnica za udeležence/vodnike*, podpisna izjava načelnika/starešine rodu in podpisana izjava 
udeleženca/vodnika**). 



 

 

*Splošna uredba o varstvu podatkov (SUVP) oz. General Data Protection Regulation (GDPR) je v maju 2018 

prinesla nova pravila in obveznosti za organizacije, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke, zato 

potrebujemo za vsakega udeleženca/vodnika podpisano prijavnico na zlet. Prijavnico najdete v prilogi razpisa. 

**S podpisom načelnika ali starešine rodu, iz katerega prihaja udeleženec, vodstvo rodu za udeleženca/ko jamči, 

da je ta seznanjen/a s pogoji za udeležbo ter, da bo deloval/a v skladu z načeli organizacije in taborniškimi zakoni. 

Dodatne informacije glede programa bo organizator sporočil pravočasno pred zletom.  

Za optimalno izvedbo programa na Zletu 2022 je predvidevamo razmerje 1 član prostovoljnega osebja na 4 
udeležence. S tem razmerjem je tudi omejeno maksimalno število udeležencev. V primeru prevelikega števila 
prijav udeležencev, glede na razpoložljivo število prostovoljnega osebja, bomo primorani za vode opraviti izbor 
udeležbe. Prednost bodo imeli rodovi, ki na Zlet 2022 ne bodo imeli prijavljenega še nobenega voda oziroma 
bodo po številu vodov v manjšini, saj si organizator Zleta 2022 želi prisotnost čim več rodov.  

Prostovoljno osebje 

Člani prostovoljnega osebja se prijavijo posamično preko spletnega obrazca, ki je dostopen na 
http://zlet.taborniki.si/prijavnica-za-osebje/. Za vsakega prijavljenega člana prostovoljnega osebja mora načelnik 
ali starešina matičnega rodu potrditi njegovo prijavo preko izjave*, s katero vodstvo rodu jamči za primernost 
kandidata za prostovoljno osebje. Izjavo mora podpisati tudi prijavljeni član osebja. Obe izjavi sta v prilogi tega 
razpisa. 

*Zaradi splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP) oz. General Data Protection Regulation (GDPR) mora vsak član 

prostovoljnega osebja ob prijavi oddati tudi podpisano prijavnico na zlet, ki jo najdete v prilogi razpisa. 

Ob prijavi mora vsak član prostovoljnega osebja izpolniti anketo, na podlagi katere bo PT Zleta 2022 kandidata 
sprejel in ga naknadno razporedil na področje dela. V primeru prevelikega števila prijavljenih članov 
prostovoljnega osebja (želeno razmerje je 1 član prostovoljnega osebja na 4 udeležence), bo med prijavljenimi 
kandidati narejen dodaten izbor.  

TABORNINA IN PLAČILNI POGOJI  

Tabornina za udeleženca vključuje stroške pohodnega tabora, bivanje, prehrano, vodnik, našitek, rutico in vse 
predvidene aktivnosti. 

Udeleženci, za katere bo tabornina vplačana po 15. 4. 2022, bodo imeli pri tabornini 20 EUR pribitka. 

Tabornina: 

Sodelujoči  Tabornina  

(vplačila do 15. 4. 2022)  

Tabornina s pribitkom  

(vplačila po 15. 4. 2022)  

udeleženci  260 EUR  280 EUR  

vodniki  60 EUR  80 EUR  

prostovoljno osebje  60 EUR  80 EUR  

 

Tabornino se vplačuje v celotnem znesku na udeleženca in za vse udeležence iz rodu skupaj.  

Podatki za plačilo: 

Ime prejemnika: Zveza tabornikov Slovenije 
Naslov: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0201 0001 4142 372 
Sklic: 00 2708 + davčna številka rodu 



 

 

Hkrati mora rod na posebnem obrazcu sporočiti na sedež ZTS obrazložitev vplačanega zneska. Obrazec je 
dostopen na spletni strani http://zlet.taborniki.si/prijavnica-za-udelezence/.   

 

POGOJI ODJAVE  

 Odjave do 15. 4. 2022 so možne brez stroškov in z vračilom celotnega vplačila.  
 Pri odjavah med 15. 4. in 30. 6. 2022 obračunamo 15 % vplačila za že nastale stroške, so pa brez odbitka 

tabornine možne zamenjave prijavljenih udeležencev z novimi. 
 Pri odjavah po 1. 7. 2022 so možne samo zamenjave; v primeru, da zamenjave do začetka Zleta 2022 ne 

bo možno najti, vplačil ne bomo vračali.  

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI 

Da bi se prijavljeni udeleženci izognili izgubi tabornine, priporočamo, da se za primer bolezni tik pred Zletom 2022 
ali zaradi drugega opravičljivega vzroka zavarujejo pri zavarovalnici.  

DODATNE INFORMACIJE 

Informacije o Zletu 2022 bodo na voljo na spletni strani zlet.taborniki.si. Za dodatna vprašanja nam lahko pišete 
na e-poštni naslov zlet@taborniki.si. 
 

Cerkno, 22. 11. 2021  

Vodja 16. Zleta ZTS, Cerkno 2022 

Domen Uršič 

 


