
OŠ Franca Rozmana Staneta

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

CERKNO, 30.1.-3.2.2023



• Seznanitev z različnimi dejavnostmi v naravi. Učence usmerjamo v 
zdravo, koristno in kulturno preživljanje prostega časa.

• Socializacija učencev: 

- delo v skupinah, 

- bivanje v skupnih prostorih, 

- skupne aktivnosti, 

- podrejanje skupnim pravilom,

- strpno in kulturno sporazumevanje,

- spoznavajo svoje mesto v skupini,

- pozitiven vpliv na samozavest otroka: priprava prireditev, javno 
nastopanje, sprejemanje odločitev,…

- ločenost od staršev: red in čistoča v sobi, pospravljanje postelje, 
skrb za osebno higieno,...

- občutek za odgovornost, 

- solidarnost do sošolcev…

Zakaj šola v naravi ?



CŠOD Cerkno, eden od 24. CŠOD



Dom CŠOD CERKNO (324 m nadmorske višine).



Nadstropje Soba
Število 

ležišč
Postelje

Pritličje Ta star 6 pogradi

Pritličje Ta stara 4 pogradi

Pritličje Lamant 6 pogradi

Pritličje Ta laparjeu 6 pogradi

Pritličje Ta tierjest 2 pogradi

Prvo nadstropje Ta ličnat 6 pogradi

Prvo nadstropje Ta hrastau 6 pogradi

Prvo nadstropje Ta kašewa 2 pogradi

Drugo nadstropje Ta smrikau 6 pogradi

Drugo nadstropje Ta kažuhau 6 pogradi

Drugo nadstropje Ta slamnat 2 pogradi

Drugo nadstropje Ta bršlanau 3 postelje

Drugo nadstropje Marjetica 3 postelje

Drugo nadstropje Gaspa 3 postelje

Drugo nadstropje Gaspud 1 postelje

Skupaj 62

Jedilnica 66 stolov

Učilnica 40 stolov

Kamra
28 sedalnih 

vreč

Bivalni pogoji v domu CŠOD Cerkno



Bivalni pogoji v domu CŠOD Cerkno



Bivalni pogoji v domu CŠOD Cerkno



Okvirni program zimske šole

URNIK

7:00 VSTAJANJE

7:30 ZAJTRK

8:20 ODHOD NA SMUČANJE

9:00 SMUČANJE NA SMUČIŠČU CERKNO

11:00 MALICA NA SMUČIŠČU

11:30 SMUČANJE NA SMUČIŠČU CERKNO

13:30 PRIHOD S SMUČANJA

14:00 KOSILO V CŠOD CERKNO

15:00 POPOLDANSKI PROGRAM

16:30 ODMOR

17:00 POPOLDANSKI PROGRAM

18:30 VEČERJA

19:30 VEČERNA ANIMACIJA

21:00 NOČNI POČITEK



Kaj je potrebno imeti s seboj?
• SMUČARSKA OPREMA:                                                                      

• čelada, smuči, smučarski čevlji, palice, smučarska očala

• smučarske rokavice, kapa, kombinezon (bunda, smučarske hlače) 
smučarsko perilo oziroma žabe, debelejše nogavice (dokolenke).

• OBLAČILA IN OBUTEV:

• zimski čevlji za hojo po snegu

• copati

• spodnje perilo                                                                                                 
pižama

• trenirka

• vreča za umazano perilo

• pulover, puli, majice.

• TOALETNI PRIBOR:

• zobna ščetka in zobna pasta                           

• milo                                                                                                                    

• glavnik

• krema za obraz, mazilo za ustnice 

• papirnati robčki

• brisači.



• POSTELJNINA:                                                                               

• rjuha

• prevleka za odejo

• prevleka za vzglavnik

• OSEBNI DOKUMENTI:                                                                     

• zdravstvena kartica

• morebitna osebna zdravila

• OSTALO:

• pisalni pribor                                                    

• družabne igre…

Seznam stvari naj vam bo v pomoč, odločitev o količini oblačil naj bo vaša. 

Prosimo Vas, da garderobo in ostale stvari pripravljate skupaj z otrokom.



•Od smučarske opreme si je v domu mogoče izposoditi smučarske 
čelade, palice in alpske smuči. Čevlje morajo imeti učenci svoje, lahko 
pa si jih izposodijo v šoli. 

•Učenci, ki nimajo smučarske opreme naj se zglasijo pri učitelju ŠPO. 

Možnost izposoje smučarske opreme



Cena in plačilo ŠVN 

• Predvidena cena šole v naravi bo 220 €. 

V ceno je vključeno:
• -bivanje in prehrana (trije obroki in malica, sadje in pijača),
• -prevoz prvi in zadnji dan do Cerkna in nazaj v Ljubljano,
• -3x prevoz od doma CŠOD do smučišča in nazaj,
• -smučarska karta 13,5 €/dan (če ima kdo svojo karto se cena zniža 

za 67,50 €),
• -stroški učiteljev.
• -shramba opreme na smučišču (1 €/dan). 
*cena se poveča za 5,30 €, če učenci nimajo svoje posteljnine (plačilo 

se izvede v gotovini v domu).

• Plačilo se lahko poravna v štirih obrokih:
1. obrok 60 € po položnici v decembru,
2. obrok 60 € po položnici v januarju,
3. obrok 60 € po položnici v februarju,
4. obrok kot poračun po položnici v marcu (ostalo do končne cene).



➢ Če ima kdo izmed staršev težave s plačilom stroškov šole v naravi, 
se naj obrne na šolsko svetovalno delavko. 

Naša želja je, da bi se vsi učenci udeležili šole v naravi. 



PRIJAVNICA ZA ŠVN – CERKNO, 30.1. – 3.2.2023

UČENEC/KA_____________________________IZ______RAZREDA

SE BO                                                      SE NE BO     

(ustrezno obkrožite)

UDELEŽIL-a ZIMSKE ŠOLE V NARAVI.

Kdor nima smučarske opreme (smuči, palic, smučarskih čevljev, čelade), si 

jo lahko sposodi v šoli.

Izposoja smučarske opreme (izpolnijo tisti, ki jo potrebujejo):

Smučarske čevlji DA         NE                     Smuči DA         NE 

Palice DA NE                    Čelada     DA NE 

Številka noge: _______

Posebnosti v prehrani:

Zdravstvene posebnosti:

Datum:                                                           Podpis starša:



Dodatne informacije, vprašanja... o ŠVN:

Robert Teršek (vodja ŠVN)

E-pošta: robert.tersek@osfrslj.si

Tel.: 031 886 873


