
 

INFORMACIJE ZA ŠOLE IN UČITELJE 
 

Kaj je Ustvarjalnikov Motivacijski tabor (bootcamp)? 
Motivacijski bootcamp je tridnevni mladinski podjetniški dogodek, katerega namen je povezati 
mlade, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti in jih skozi izkušnjo opremiti z zavedanjem, 
da je za podjetniški uspeh potrebno dvoje: soočenje s svojimi strahovi in gradnja močnih 
prijateljstev. Moč posameznika je namreč samo tolikšna, kolikor je močna njegova povezanost 
v skupnost. 
 
Kdaj in kje poteka Motivacijski tabor? 
Tabor bo potekal med 24. in 26. oktobrom 2014 v Novi Gorici, gostila pa nas bo OŠ Frana 
Erjavca, aktivnosti pa na različnih lokacijah in na prostem v Novi Gorici. 
 
Kakšen je program? 
Celoten program je namenjen povezovanju in usvajanju osnovnih podjetniških veščin. Skozi 
podjetniške in skupinske izzive bodo mladi spoznali, kako se soočiti s svojimi strahovi, kako 
graditi močna prijateljstva in kako prositi skupnost, katere del smo, za pomoč. Celoten program 
tabora je objavljen na http://bootcamp.ustvarjalnik.org 
 
Kdo so izvajalci programa? 
Program pripravlja in izvaja Ustvarjalnikova ekipa podjetniških mentorjev  mladih podjetnikov, ki 
jih Ustvarjalnik usposablja za delo z mladimi. 15+ usposobljenih in izkušenih mentorjev bo vse 
tri dni skrbelo za izvedbo programa, podjetniško izkušnjo udeležencev ter njihovo varnost in 
dobro počutje. 
 
Za katere dijake je primerna udeležba na motivacijskem taboru? 
Prvenstveno je tabor namenjen udeležencem Ustvarjalnikovih podjetniških krožkov, odprt pa je 
za vse dijake, ki jih zanima podjetništvo, razvoj lastnih idej in si želijo svoje šolsko znanje 
dopolnjevati s praktičnimi izkušnjami.  
 
Kako je poskrbljeno za varnost, spanje in prehrano? 
Za varnost in dobro počutje udeležencev skrbi ekipa izkušenih Ustvarjalnikovih mentorjev. 
Prehrana je organizirana v obliki 3 obrokov dnevno. Spanje je organizirano v telovadnici OŠ 
Frana Erjavca. 
 
Koliko stane udeležba na motivacijskem taboru? 
Udeleženci s plačilom participacije v višini 25 EUR sofinancirajo stroške prehrane in 
prenočevanja.  

   

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbootcamp.ustvarjalnik.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzrUq5ld-sEQx5ZKgVbiXnbrA5dg


 

Program Ustvarjalnikovega Motivacijskega Bootcampa: 
 

 

PETEK, 24. oktober 
»DO GOOD OR DO NOT« 

SOBOTA, 25. oktober 
»FACE YOUR FEARS« 

NEDELJA, 26. oktober 
»BUILD STRONG FRIENDS« 

17:00-17:30: Prihod in 

registracija 
Ob prihodu se registriraš na U pultu, 

odložiš svojo opremo v telovadnici, 

kjer se bomo namestili in se pridružiš, 

podružiš ob prihodu ostalih. 
 

17:30-19:00: Spoznavalne 

aktivnosti  
Da lahko naš vikend začnemo, se 

moramo spoznati. Skozi spoznavne 

igre in izzive se bomo spoznali in 

povezali.  

 

19:00-20:00: Večerja 
Ob prijavi na dogodek ne pozabi 

sporočiti, ali ješ meso ali ne. 
 
20:00-22:30: Prvi izziv 
Kako Ustvarjalec pride do zajtrka? 

Zasluži si ga! Razdelili se bomo v 

skupine in poiskali vse potrebno. 

Kako? Brez denarja! A brez skrbi, ne 

bomo kradli :) 
 

23:00: Nočitev 
Za spanje potrebuješ spalko, in nekaj 

za pod glavo. Za ostalo poskrbimo 

tvoji Ustvarjalci. WC-ji in tuši SO! 
 

09:00-10:00: Zajtrk 
Če si ga prejšnji večer zaslužimo, 

seveda ;) 
 
10:00-13:00: Ali si upaš? 
Kaj je tisto, kar Te loči od uspeha? Da 

si upaš. Da pogledaš strahu v oči in 

ugotoviš, da jih ta sploh nima. Ko to 

storiš enkrat, vajo ponavljaš, dokler 

nisi mojster. Nova Gorica bo postala 

naše igrišče, zmagal pa bo tisti, ki bo 

svoj “upaj si” dokumentiral z največ 

“faili” in jih delil z ostalimi. 
 
13:00-14:00: Kosilo 

 
14:00-19:00: Aktivnosti v 

dvorani in na prostem 
Delili bomo svoje “upaj si” izkušnje 

in vajo nadgradili.  
 

19:00-20:00: Večerja 
 

20:00-23:30: Družabni večer 
Čaka nas večer z gosti, super 

pogovori, zgodbami, ki navdihujejo in 

glasbo. Če si glasbenik, prinesi svoj 

instrument. 
 

00:00: Nočitev 

09:00-10:00: Zajtrk 
 
10:00-13:00: Skupaj zmoremo 
Poznaš tisti občutek, ko prideš iz 

potovanja s prijatelji in rečeš: “Kar 

nazaj bi šel.” Domov bomo šli kot 

prijatelji, kot povezani Ustvarjalci, ki 

vemo, da je naša prihodnost svetla in 

najpomembnejše – vanjo ne 

korakamo sami, temveč skupaj s 

somišljeniki, ki spreminjamo svet na 

bolje in živimo življenja po lastni meri. 
 

13:00-14:00: Kosilo 
 

14:00-15:00: Slovo in odhod 

domov 
 

 
Informacije in prijave: http://bootcamp.ustvarjalnik.org 

 


