
Navodila za študente 2. letnika – udeležence tabora v Osilnici, 2- 4. oktober 2015 

Osilnica 2015: priprave na delo (PRI) v projektnih skupinah 

Novo študijsko leto bomo pričeli s tridnevnim team-buildingom in pripravami na delo v 
projektnih skupinah: 
 

TERMIN IN LOKACIJA 

Petek, sobota, nedelja, 2. do 4. oktober 2015, 
Osilnica, hotel Kovač  (http://www.kovac-kolpa.com/). 

UDELEŽENCI 

- Vsi študenti obeh programov drugega letnika (143 študentov),  

- Mentorji: predavatelji: Darija Cvikl, Slavka Gojčič, Peter Mihelčič, Marijan Lebar, Jože 
Zalar, Uroš Ambrožič, Iztok Sila, Boža Grafenauer in direktor Janez Damjan. 

NAMEN OSILNICE 

- Razdelitev študentov po skupinah, v katerih bodo izvajali projektno delo, 

- Razdelitev vlog znotraj posameznih skupin (izbiranje vodij), 

- Izbor projekta, ki ga bo izvedla posamezna skupina, 

- Plan dela, s poudarkom na prvih korakih v začetnih mesecih. 

PROGRAM  

1. dan Petek, 2. oktober 2015 

 
8.00 
8.00 
 
8.45 
 
 

Odhod z izbranih lokacij: 

 Bled (parkirišče pred šolskim hotelom Astoria) 

 Kranj (parkirišče Mercator centra na Primskovem, stranski vhod 
na vzhodni strani) 

 Ljubljana (parkirišče Dolgi most) 
 
Držite se lokacije, ki ste jo navedli v spletni anketi! 

11.00 Prihod v Osilnico in razporeditev po sobah 

12.00 Kosilo 

13.30 Pozdrav direktorja in predavateljev   
in predstavitev splošnih navodil  

14.00  Razdelitev v skupine po naključnem obveznem izboru 
Izvedba aktivnosti in priprava na predstavitve  

17.00 Predstavitev rezultatov izzivov, nalog 

19.00 Večerja 

20.30 Predstavitev projektnih nalog s strani mentorjev 
 
Razdelitev študentov v skupine, v katerih bodo izvajali projekte tekom 
študijskega leta  
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2. dan Sobota, 3. oktobra 2015 

7.00 – 9.00 Zajtrk 

10.00- 13.00 4 skupine – športne aktivnosti z inštruktorji 
 
4 skupine – priprava na predstavitev talentov skupine 

13.00 – 14.30 Kosilo 

15.00 – 18.00 4 skupine – športne aktivnosti z inštruktorji 
 
4 skupine – priprava na predstavitev talentov skupine 

18.30 – 19.00 Večerja 

20.00 Predstavitev skupin 

3. dan  

7.00 – 9.00 Zajtrk 

9.00-10.00 Pospravljanje sob in priprava na odhod 

10.00 – 10.30 Razglasitev rezultatov aktivnosti in izbor projektov 

11.00-12.00 Konzultacije po skupinah; mentor + študenti  

12.00 Kosilo 

13.00 Odhod 

16.00 Prihod na izstopno postajo 

 

POTREBNA OPREMA; upoštevajte vremenske razmere oz. napoved! 

- Športna ali pohodniška obleka (trenerka, pohodniške hlače ali pohodniška jakna), 
- Primerna obutev  (športne copate, pohodniški čevlji ali treking čevlji, copati za hojo po 

hotelu, …), 
- Brisače, 
- Za delo v skupinah bo vsaka skupina potrebovala računalnik. Prosim, da se uskladite 

in s seboj v Osilnico vzamete 8 prenosnih računalnikov, 
- Pred odhodom se seznanite z naravno in kulturno dediščino Osilniške doline in 

turistično ponudbo ob Kolpi (npr. www.osilnica.si,...), 
- Osebna izkaznica ali potni list, zdravstvena izkaznica. 

 

RAZNO 

- Za vse dodatne informacije se obrnite na vodjo tabora, prof. dr. Boža Grafenauer; 

boza.grafenauer@vgs-bled.si ali na 041 373 883 

- Ker je uspešna izvedba team buildinga odvisna od vseh udeležencev, vas prosim, da 

se držite dogovorjenih ur, da aktivno sodelujete pri vseh nalogah in izzivih ter 

poskrbite, da se bodo imeli sošolci in predavatelji v vaši družbi lepo 

Se veselim, da se kmalu vidimo! 
dr. Boža Grafenauer, vodja projekta Osilnica 2015 
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