
SPLOŠNI POGOJI 

TABOR med prvomajskimi počitnicami – ŠOLA PREŽIVETJA 

 

Trajanje:  3 dni (dve noči) v izbranem terminu 

Zbirno mesto: Sedež zavoda Satia; Klance 4, 1386 Stari trg pri Ložu 

 

Dobimo se sredo ob 8.30h. Starši otroke pripeljete sami, na sedež zavoda. Zadnji dan starši pridete po 

otroke ob 17.00h, nato sledi kratek povzetek dogajanja in podelitev diplom za uspešno opravljeno 

šolo preživetja (osnovni nivo). 

 

Zemljevid naše lokacije: https://cutt.ly/kx5PcrN 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu – v naravi. 

 

Obvezna oprema: 

- spalna vreča (spalka),  

- samonapihljiva blazina ali podobna podlaga za spanje, 

- 1 velika in ena mala brisača, 

- Posodo iz katere bo otrok jedel in pil na terenu ter jedilni pribor (lahko je čutara/menažka ali 

plastenka za pitje vode, čaja), 

- zdravstvena izkaznica, 

- nož/pipec (če je možno s fiksnim rezilom ter nožnico in ne s preklopi - samo če otrok želi, če 

ga nimate ga ne kupujte), 

- mali nahrbtnik za krajši dnevni izlet v okolico, zvezek in pisalo, 

- predlagamo, da ima otrok »skompletirana« oblačila za vsak dan posebej v označenih vrečkah 

(nogavice, spodnje perilo, majica, hlače), 

- pižama, 

- pribor za osebno higieno, 

- repelent proti klopom in komarjem, 

- komplet za preživetje (kresilo, piščal, ribiška vrvica in podobno), če ga nimate ne kupujte, 

- primerna obleka in obutev (gojzarji, gumijasti škornji ali drugi primerni čevlji za na teren. Vsaj 

dva para nogavic / dan, jopa/pulover, hlače, ki jih ni škoda za v gozd, ob ogenj, kapa, 

rokavice, rezervna oblačila, vetrovka/softshel – nekaj toplejših oblačil, ker so večeri hladni; 

odvisno od vremenskih razmer), 

- čelna ali ročna svetilka, 

- sobni copati ali natikači, 

- otrok naj ima s seboj svojo najljubšo igračo za v posteljo (če želi). 

 

Za ostalo opremo poskrbi Šola preživetja Laris – Društvo ljubiteljev narave in športa Medo, ter Satia, 
zavod učenje za življenje. Pripravili si bomo tudi mesne jedi, sami bomo pekli in kuhali kruh, naredili 
»twist«. 

https://cutt.ly/kx5PcrN


 
Če ima otrok posebno dieto, (vegetarijanci, vegani, ...) in v kolikor otrok jemlje zdravila, nas o tem 
obvezno obvestite, da se pogovorimo.  
 
Tečaj je namenjen vsem, ki so v dobri zdravstveni kondiciji in gibalno sposobni (gibanje po relativno 
ugodnem terenu). Namen počitnic v naravi je: Predstaviti moderne ter primitivne tehnike in veščine 
za izhod iz ekstremnih in “ne-normalnih” situacij.  
 
Delavnice se izvajajo pretežno v gozdu in na jasah.  
 
Na počitnicah bodo otroci lahko sodelovali pri pripravi hrane za vse udeležence – po skupinah v obliki 
kuharskih delavnic.  
 
Vsak je odgovoren za sebe in svoje postopke. Šola preživetja Laris in Satia, zavod učenje za življenje, 
ne nosita nobene odgovornosti za izpade ali nevšečnosti drugih. Ravno tako sami nosite odgovornost 
za svoje poškodbe.  
 
Počitnice potekajo v okolju, ki ima pester nabor divjih živali ter lepo pokrajino. Vse divje živali vedo, 

da na primer, ogenj lahko prižge samo človek in se mu ne približujejo. Nihče vas ne more prisiliti, da 

se udeležite počitnic. Z vašo udeležbo ste jasno sprejeli tveganje, ki lahko pride z bivanjem na 

prostem. Spali bomo v hiši, ker so noči konec aprila še precej hladne. Za dodatne informacije prosim 

pokličite na 031 325 512 (Petra, direktorica zavoda Satia). 

V primeru, da otrok zboli pred taborom ali na taboru, vam ob predložitvi zdravniškega potrdila na 

našo elektronsko pošto info@zavodsatia.si vrnemo sorazmerni del neudeležbe do konca izbranega 

termina v obliki vrednostnega bona. Ravno tako izdamo vrednostni bon v primeru neudeležbe, tudi v 

primeru višje sile. 

 

Ob prijavi svojih otrok dovoljujete uporabo osebnih podatkov za potrebe zavoda Satia, zavod učenje 

za življenje. Zavod se obveže, da bo osebne podatke obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Dovoljujete tudi uporabo slikovnega in 

video gradiva posnetega na naših taborih (objave na spletni, FB in IG strani) v okviru svojih 

dejavnosti, v kolikor podpišete izjavo. Če je oseba mlajša od 18 let, jo mora prijaviti starš ali zakoniti 

zastopnik. 

 

Pri nas uporabe TELEFONOV in tabličnih računalnikov NE DOVOLIMO. Način za preštevanje otrok v 

taboru in na terenu je vojaški postroj-zbor. Otroci pospravljajo za seboj na dnevni bazi, za seboj 

pomivajo posodo za vsakim obrokom, če ni drugače dogovorjeno. 

 

Držimo se pravil, reda in discipline, kot pri podobnih organizacijah, ki izvajajo podoben program. 

 

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO, DA UDELEŽENCA PREDČASNO POŠLJEMO DOMOV, V PRIMERU, DA SE NE 

DRŽI NAŠIH VARNOSTNIH NAVODIL, PRAVIL IN PROGRAMA. 

 

Če ima otrok dieto, zdravstvene težave ali hudo domotožje, nas, prosimo, obvezno predhodno 

pokličite, da se pogovorimo ali je tabor primeren za vašega otroka. 

 

Za več informacij smo na voljo tudi na info@zavodsatia.si ali GSM 031 325 512 - Petra. 

 

 



Šola preživetja Laris - za mlade od 7 do 14 let - program je primeren za osnovnošolske otroke iz vse 

Slovenije. Zdaj lahko tudi vaši otroci doživijo neverjetno divjino z izobraževanjem, igro, športom, 

druženjem z novimi prijatelji v zavodu Satia, pod okriljem Larisa Žurga in zavoda Satia. 

 

Otroci se naučijo osnove divjih užitnih rastlin, preživetja v divjini, ekologije, spoznavanje živali in 

sledenja prosto živečim živalim in še več z razburljivimi dogodivščinami, dejavnostmi, delavnicami in 

igrami. 

 

Udeleženci preživijo dneve, ko se učijo o naravi, raziskujejo gozdove, potoke in travnike. Naši 

udeleženci tabora se poučujejo tudi o rastlinah, drevesih, pticah, žuželkah, sesalcih in drugih vrstah, 

ki so lokalne. Z učnim načrtom LSS udeleženci pridobijo spoštovanje do narave, odgovornost, dobro 

komunikacijo in spoznajo timsko delo. Vsi udeleženci dobijo diplomo za uspešno opravljen osnovni 

tečaj. 

Otroci bodo spali na varnem v hiši. 

 

Od opreme ne potrebuje nič posebnega razen spalne vreče in spalne podloge, obutev ter oblačila. 

Vso ostalo opremo zagotovimo mi, če pa otrok že uporablja na primer svoj nožek ali kit za preživetje, 

pa je dobrodošlo, da ga ima s seboj - ni pa pogoj, ker imamo dovolj opreme za vse. 

Zaradi varnosti nože odvzamemo, dokler jih ne potrebujemo, nato pa jih otroci zopet vrnejo k nam v 

varstvo. 

 

Otroci imajo varstvo 24 h. Izvedli bomo tudi vrhunske survival igre, ki so zelo povezane z našimi čutili. 

Vid, sluh, okus, vonj in otip - preverjene igre, ki si jih bodo zapomnili za vedno! 

Vsebino in dejavnosti vedno prilagodimo starosti, predznanju in dinamiki skupine. 

 

Vse referenčne fotografije in videi so tudi na FB strani: Survival in nature 

 

 


