
  

 

 

 
 

PRIJAVNICA ZA VPIS V PROGRAM USPOSABLJANJA PROSTOVOLJCEV 
ZA DELO V PEDAGOŠKO -DOŽIVLJAJSKIH IN TERAPEVTSKO TURISTIČNIH PROGRAMIH 

PROJEKTA »HO-PE-TOUR«  
 

 

Ime in priimek             

Naslov stalnega bivališča          

Poštna št. in kraj           

Kontaktna številka           

E-pošta             

Rojstni datum      Kraj rojstva     

EMŠO       Davčna številka    

Izobrazbeni status kandidata/kandidatke        

a) dijak/inja   

Letnik in naziv srednje šole          

             

b) študent/ka  

Letnik in naziv študijskega programa         

             

Fakulteta             

c) strokovna delavka/strokovni delavec na področju (prosimo, obkrožite): 

1. TPK   

2. šolstva 

3. socialnega varstva  

 Stopnja izobrazbe (prosimo, obkrožite)   IV. V. VI. VII. VIII.   

Vrsta izobrazbe           

Poklic, ki ga opravljate          

Naziv delovne organizacije         

 

 
Datum      Podpis       
 



  

 

 

 

PRILOGA K PRIJAVNICI I:  OPIS POZNAVANJA KONJEV IN IZKUŠENJ PRI DELU S KONJI 

 

Ocenite in opišite vaše izkušnje in splošno znanje o konjih!      

a) brez izkušenj in predznanja 

b) malo izkušenj in predznanja 

c) veliko izkušenj in predznanja 

Kje ste pridobivali znanje o konjih?         

             

Koliko časa ste pridobivali znanje o konjih?        

             

             

             

             

Ocenite in opišite vaš nivo znanja jahanja (kje ste se učili jahanja, kako, koliko časa ...)   

a) jahač začetnik 

b) znanje v obsegu programa Jahač I 

c) znanje v obsegu programa Jahač II 

d) znanje na nivoju A dresure 

Kje ste pridobivali znanje jahanja?         

             

Koliko časa ste pridobivali znanje jahanja?        

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PRILOGA K PRIJAVNICI II: OPIS IZKUŠENJ PRI DELU NA PODROČJU TERAPIJE S POMOČJO KONJA 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



  

 

 

 

PRILOGA K PRIJAVNICI III: OPIS IZKUŠENJ PRI DELU Z OPP/ OTROKI / MLADOSTNIKI / DRUŽINAMI 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



  

 

 

 

PRILOGA K PRIJAVNICI IV:  OPIS DODATNIH REFERENC, KOMPETENC IN ZNANJ  

Opišite vaše znanje tujih jezikov (Ocenite s številkami od 1 do 5  (1 = zelo slabo, 5 = odlično)) 

 HRVAŠKI JEZIK ANGLEŠKI JEZIK NEMŠKI JEZIK 

Slušno 
razumevanje  

   

Branje    

Pisanje    

Govorjenje    

 

Opišite vaše sposobnosti/izkušnje pri vodenju in animaciji skupin    

            

            

              

Opišite vaše sposobnosti/izkušnje pri vodenju umetniško-kreativnih delavnic   

            

            

             

Opišite vaše sposobnosti/izkušnje pri vodenju različnih športnih aktivnosti   

            

            

             

Opišite vaše sposobnosti/izkušnje pri vodenju kulturnih dejavnosti (pripovedovanje pravljic,   

dramske in lutkovne delavnice, glasbene delavnice …)      

            

            

             

Opišite vaše sposobnosti/izkušnje pri vodenju naravoslovnih dejavnosti  (poznavanje zelišč,   

osnove vrtnarjenja, osnove ekologije, kulinarika …)        

            

            

            

             



  

 

 

   

PRILOGA K PRIJAVNICI V: OPIS RAZLOGOV IN MOTIVACIJE ZA VPIS V PROGRAM USPOSABLJANJA 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



  

 

 

 
PRILOGA K PRIJAVNICI VI:  

- potrdilo o šolanju (za dijake in študente) 
- fotokopija diplome o doseženi strokovni izobrazbi 
- potrdila o morebitnih dodatnih referencah 

 
(priloge priložite za to stranjo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


