
TABOR V KRANJSKI GORI ZA DIJAKE 2. LETNIKOV 

Dijaki drugih letnikov se bodo od 3. – 5. maja  2012 udeležili tabora v CŠOD v Kranjski Gori.  

 

ZBOR: 9.45 na šolskem dvorišču 

ODHOD IZ LJUBLJANE:  3. 5. 2012 ob 10.00 s šolskega parkirišča 

ODHOD IZ KRANJSKE GORE: 5. 5. 2012 ob cca 13.30 (prihod avtobusa  v Kranjsko Goro ob 13.00). 

V nadaljevanju najdete  seznam obvezne opreme in domska pravila, ki ste jih dijaki že dobili ob prijavi 

in aktivnosti, ki se bodo izvajale na taboru. 
 

   SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S SEBOJ 

Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 

• potrjena zdravstvena izkaznica,  

• polnoletni - osebna izkaznica. 

 • spodnje perilo, 

• nogavice, 

  • pižama, 

Za bivanje:  • trenirka (pozimi toplejša), 

• 1 rjuha, 1 prevleka za odejo, prevleka za vzglavnik - 
ali 

• Rjuha, 1 prevleka za odejo, prevleka za vzglavnik 

 • rezervne dolge hlače, 

• srajce, majice, 

• kopalke 

• večja brisača 

• zobna ščetka s pasto,  • debelejši pulover, 

• milo,  • bunda (poleti vetrovka), 

• glavnik, 

• vazelin za ustnice, 

• papirnati robčki, 

• platnena vreča za umazano perilo, 

• vsaj 2 brisači, 

• Zaščitno sredstvo proti klopom, 

• 1 plastična steklenička 0,5 l. 

 • kapa (pozimi tudi rokavice in šal), 

• telovadni copati, 

• sobni copati, 

• močnejši čevlji za pohode in rezervni čevlji, 

• dežnik, 

• rutica za varnost na cesti. 

  Za šport in razvedrilo: 

  • loparji za namizni tenis, 

Za učenje:  • loparji za badminton in žogice, 

• pisalni pribor,  • inštrumenti (kitara, orglice…), 

• zvezek   • razne družabne igre. 

• manjši nahrbtnik za pohode.   

   

O navedenih športnih in razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in si jih med seboj  porazdelite;  tako si 

boste popestrili prosti čas med bivanjem v domu. 

POLEG OPREME S SEZNAMA NAJ DIJAKI ZARADI MOŽNOSTI SLABEGA VREMENA S SABO PRINESEJO KOPALKE IN KOPALNO 

BRISAČO. Vstopnina za bazen v hotelu Larix je 4,8 Eura na dijaka. 

PRIPOROČAMO: 

Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu, da jih ob prihodu lahko takoj uporabijo. 



DATUM PROGRAMA:03. 05. 2012 DO 05. 
05. 2012 

SKUPINA: SREDNJA 
EKONOMSKA ŠOLA 

LJUBLJANA 

   

 ČETRTEK PETEK SOBOTA 

7:00 – 7:15 BUJENJE   PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ 

7:15 -7:45 ODMOR   PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ 

8 – 8:30 ZAJTRK   UČITELJ CŠOD UČITELJ CŠOD 

8:30 -9:00 ODMOR  PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ 

9:00 -12:15 DOPOLDNE 

10:30-10:45 MALICA  

 VSI DIJAKI 

Delavnica samopodoba in 
življenjski cilji  

DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET  

1. Kolesarjenje 

BARBARA; PROFESOR SŠ  

   

 

2. Osnove nordijske hoje 

ERIKA, PROFESOR 

 11:00- 12:30 Sprejem 
skupine: 

ERIKA, ROMAN  

 3. Ekologija v TNP 

KLAVDIJA, PROFESOR  

12:15 – 13:00 ODMOR PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ 

13:00 – 13:30 KOSILO  UČITELJ CŠOD UČITELJ CŠOD UČITELJ CŠOD 

13:30 – 14:00 ODMOR PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ 

14:00 – 15:00 UPČ PROFESOR SŠ UČITELJA OŠ  UČITELJA OŠ  

15:00  – 18:00 
POPOLDNE 

1. Ekologija v TNP 
MAJA, PROFESOR SŠ  

1. Osnove nordijske hoje 
BARBARA, PROFESOR SŠ  

1. skupina: 20 dijakov 
 

 2. Kolesarjenje 

MIRO, PROFESOR SŠ  

2.Ekologija v TNP 
MAJA, PROFESOR SŠ  

2. skupina: 20 dijakov 
  

 3. Osnove nordijske hoje 
KLAVDIJA, PROFESOR 
SŠ 

3. Kolesarjenje 
MIRO, PROFESOR SŠ 

3. skupina: 20 dijakov 

18:00–18:30 ODMOR PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ  

18:30–19:00 VEČERJA UČITELJ CŠOD UČITELJ CŠOD  

19:00–19:30 ODMOR PROFESOR SŠ PROFESOR SŠ  

19:30 – 21:00 ZVEČER 1., 2., 3. Voden ogled Kr. 
Gore 

KLAVDIJA, MIRO, 
PROFESORJI SŠ 

1., 2.,3. Zaključni večer- 
predstavitev programa dijakov  

 MAJA, PROFESORJI SŠ  

 

22 – 06 SPANJE/NOČNI 
POČITEK 

UČITELJ CŠOD UČITELJ CŠOD  

22 – 06  UČITELJ CŠOD UČITELJ CŠOD  

 



OPOMBE:  

- DEJAVNOSTI DOPOLDNE IN POPOLDNE: predlagamo, da delo poteka v delovnih skupinah (zapis desno spodaj ob razporeditvi popoldanskih 
dejavnostih), kot je predvideno v načrtu oz. razporeditvi aktivnosti. Pri kadrih so z imeni navedeni učitelji izvajalci CŠOD in PROFESORJI SŠ. Dogovor o 
spremljanju dejavnosti bomo prepustili vašemu medsebojnemu dogovoru. Prosimo, da v primerih, ko je pri programu spremstvo učitelja matične šole 
potrebno, le-ta prisoten pri programu, ko po uvodnih navodilih delo poteka na terenu in da poleg pokrivanja normativa spremlja delo dijakov– jih spodbuja pri 
delu, nadzira njihovo delo…. 

- VEČERNI PROGRAM: prvi večer je vsebinsko že opredeljen z vsebino rednega programa, ki ga ponuja dom Kr. Gora. Za petek zvečer bomo dijakom dali 
nalogo, naj pripravijo zabavni program in ga zvečer predstavijo. 

- USMERJEN PROSTI ČAS:  Če ste se v šoli dogovorili za pisanje dnevnika, pripravo skeča, pisanje razglednic ali branje knjige predlagamo, da se dijaki v 
času od 14:00 do 15:00 ure pod nadzorom razrednikov posvetijo le-temu. V domu so na voljo 3 mize za namizni tenis v domu (loparje in žogice naj dijaki 
prinesejo s seboj), zunanjih površin za izvajanje športnih ali družabnih aktivnosti dom nima na voljo. 

- NOČNO DEŽURSTVO izvaja učitelj CŠOD- kar pomeni, da v času od 22h zvečer do 6h zjutraj posreduje na poziv profesorja matične šole. Sicer ste 
razredniki naprošeni, da poskrbite za mir v času priprav na spanje oz. dokler dijaki ne zaspijo, ravno tako za jutranje bujenje. Ko dijaki zaspijo, je čas za 
spanje tudi za vse profesorje (šolske in dežurnega učitelja). 

- OSTALE INFORMACIJE: pri izboru vsebin sem poskušala najti najboljši izbor vsebin med izraženimi željam ob upoštevanju kadrovskih možnosti CŠOD-ja 
kot pomočnika pri izvajanju programa in šole kot organizatorja šole v naravi. V načrtu so navedeni tudi termini, ko boste profesorji SŠ izvajali vsebine v okviru 
lastnega programa šole. 

- v primeru, da bi nam slabo vreme preprečilo izvedbo katere od vsebin, lahko izvedemo plavanje: vstopnina za bazen znaša 4,8 €. Račun lahko pokrijete z 
naročilnico, ki naj bo naslovljena na: HIT ALPINEA D. D., AQUA LARIX, Borovška 99, 4280 KRANJSKA GORA. Prosim, da dijaki v vsakem primeru s seboj 
prinesejo kopalke in ve čjo brisa čo. 

- na dan odhoda do 9h oz. pred pri četkom dopoldanskega programa izpraznimo sobe in prt ljago odložimo na vnaprej dogovorjenem mestu. 
 

 

DOMSKA PRAVILA 

NA DAN PRIHODA, PO NASTANITVI DO 13:30 

• prijavimo vsako morebitno okvaro upravniku doma Kr. Gora 

• uredimo si posteljo, obvezno uporabimo posteljnino 

• uporaba spalnih vreč NI DOVOLJENA 

• oblačila zložimo v omaro, čevlje odnesemo v garderobo v pritličje 
DNEVNO UREJANJE SOB 

• sobo prezračimo 

• uredimo vsak svojo posteljo 

• pomedemo sobo in hodnik pred sobo 

• redno uporabljamo WC krtačko, splakujemo umivalnik in tuš kabino 

• po uporabi WC školjko vedno splaknemo in po potrebi očistimo s krtačko 

• izpraznimo vrečko za smeti v smetnjak ob Domu 

• vse nastale okvare takoj javimo osebju doma Kr. Gora 
OB KONCU BIVANJA V DOMU  

• poberemo vse smeti v sobi, tudi tiste pod posteljo 

• vrečko s smetmi odnesemo v smetnjak ob Domu 

• sobo in hodnik pred njo temeljito pomedemo 

• umivalnik in tuš kabino splaknemo z vodo, WC očistimo s krtačko 

• sobo prezračimo 

• ugasnemo vse luči v sobi in kopalnici 

• pogledamo v omare, da ne bi česa pozabili 
Vsako namerno uničenje domskega inventarja bomo zaračunali povzročitelju škode. 

Za urejenost skupnih prostorov v pritličju, kabinetov in hodnikov bo skrbelo osebje doma Kr. Gora  

NAŠE STORITVE 

• uporaba telefonske govorilnice v pritličju Doma 

• prodaja razglednic, majic, kap in bidonov v dogovoru z upravnikom Doma 

• izposoja domske posteljnine  
NOČNI MIR 

• traja od 22:00 ure zvečer do 07:00 ure zjutraj 

• v tem času naj tudi v našem Domu vlada mir 
 

KAJ VSE UPOŠTEVAMO 

• večino informacij boste dobili z natančnim pregledom oglasne deske v pritličju 

• točnost pri razdeljevanju obrokov 

• točnost pri programu in dejavnostih 

• za razdeljevanje hrane določimo dežurne v jedilnici 

• športne rekvizite vedno vračamo tistemu učitelju, ki nam jih je izdal (morebitne poškodbe takoj javimo) 

• učenci imajo dovoljen izhod iz Doma le s pedagoškim spremstvom 



BONTON 

• če želimo vstopiti v sobo, ki ni naša, najprej potrkamo in počakamo, da nas povabijo naprej 

• po stopnicah hodimo, ne tečemo in ne skačemo 

• s hrupom ne motimo ostalih stanovalcev v Domu 
KAJ NAM NI DOVOLJENO? 

• metanje smeti skozi okno 

• namerno uničevanje inventarja 

• sedenje na okenskih policah - zaradi varnosti 

• nagibanje skozi okno - zaradi varnosti 

• kričanje skozi okno 

• prinašanje hrane in pijače v sobo 

• pitje alkohola in podobnih substanc v vseh prostorih Doma 

• kajenje v prostorih Doma 

• hoja v čevljih po bivalnih prostorih 

• loputanje z vrati 
 

Osebi, ki bi huje kršila domska pravila imamo pravico odreči gostoljubje oz. jo prositi, da zapusti Dom. Učence in dijake morajo odpeljati 

njihovi starši na lastne stroške. 

 

ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE TER DOBRO POČUTJE V  

DOMU KRANJSKA GORA. 

Osebje OE Kranjska Gora 

Vodja doma: Erika Melihen 

 

 


