
PREDMET SAMOZAŠČITA IN PREŽIVETJE – OZSČ ORMOŽ 
 
 
 
 
 
 
 
Učni načrt: prostovoljne izbirne dejavnosti.  
 
 

Št. ur:  90 ur (splošni del + modul A ali mudul B 
– po odločitvi šole).     
 
 

Št. udeležencev: do 20.  
 
 

Ciljna skupina: dijaki srednjih poklicnih, 
strokovnih in tehniških šol ter gimnazij. 
 
 

Najvišja dovoljena kotizacija: do 50€. 

Cilji: 
- mladim približati osnovne veščine samozaščite in preživetja, 
- v mladih vzbuditi občutek za improvizacijo, samoiniciativnost, 

iznajdljivost, nenehno iskanje rešitev, 
- v mladih vzbuditi občutek za odločnost, vztrajnost, motivacijo in 

premagovanje neznanega,  
- spoznavanje in izgradnja kolektiva, iskanje sebe in svoje vloge 

znotraj kolektiva,  
- občutek za organizacijo dela, delitev dela in vodenje tima,  

- dojemanje narave, naravnih pojavov ter razumevanje odvisnosti od 
narave, 

- mlade pripravljati na samostojno in odgovorno ravnanje v življenju v 
vlogi posameznika in kot člana skupnosti in družbe 

 
Torej gre za širok spekter znanj in veščin, gre za učenje in vzgojo, ki bo 
mladim kljub kratkemu času izvedbe aktivnosti odprla nove razsežnosti 
dojemanja sveta in okolice. 

 

SPLOŠNI (SKUPNI) DEL MODUL »A« – PREŽIVETJE V NARAVI MODUL »B« 
 

Vsebine pred izvedbo modula (20 ur): 
 
1. Izgradnja kolektiva-tima- enote in 

oblikovanje skupnih ciljev. 
 

2. Osnove nudenja prve pomoči ob nesrečah. 
 

3. Ravnanje v primeru požarne ogroženosti. 
 

4. Ravnanje v primeru naravnih nesreč. 
 

5. Topografija in orientacija na zemljišču.  
 

 
Vsebine za modul A:  (70 ur - 5 dni – terensko usposabljanje): 

 
1. Voda in njeni viri v naravi. 
 
 

2. Prehrana v naravi - flora, gobe, favna. 
   

3. Zavetišča in bivaki. 
 
 

4. Ogenj, njegov pomen pri pripravi hrane in zagotavljanju toplote. 
 
 

5. Pripomočki, orodja in sredstva za lov in obrambo.	 

 
Vsebine za modul B:  (70 ur - 6 dni - obiski, 

ogledi): 
 

1. Obisk enote Slovenske vojske. 
 

2. Obisk enote slovenske Policije. 
 

3. Orientacijski pohod. 
 

4. Območja naravnih nesreč in vplivi človeka na 
naravo. 

 

5. Ogled vojaško-zgodovinskih in naravnih 
znamenitosti. 

 

6. Lokalne veteranske, domoljubne in vojaško-
strokovne organizacije.  

	

	

	

	



            PREDMET SAMOZAŠČITA IN PREŽIVETJE – IZVEDBA MODULA »A« - OZSČ ORMOŽ 
 

Realizacija: MODUL A – Praktično usposabljanje v terenskih razmerah 
Št. ur:  90 ur   
Št. udeležencev: do 20.  
Ciljna skupina: dijaki srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol ter gimnazij. 
Kotizacija: 40€.   

Zagotovitve: 
- Strokovni izkušeni kader za vsebine (3 inštruktorji iz SV / OZSČ Ormož) in bolničar z 

vozilom,  nosilec aktivnosti Stanko Jurkovič (041 526 729). 
- Oprema in oblačila za bivanje na terenu, 
- Zavarovanje dijakov za primer nezgode, 
- Organizirani prevozi dijakov na teren in iz terena, 
- Priznanja/potrdila, promocijske majice, pogostitev na koncu aktivnosti. 

PETEK 1. 7. 2016 
9.00 – 15.00 (6 ur) 

Prostor OZVVS Ormož 

PONEDELJEK 4. 7. 2016 
7.00 – 24.00 (17 ur) 
Območje Pohorja 

TOREK 5. 7. 2016 
00.00 – 24.00 (24 ur) 

Območje Pohorja 

SREDA 6. 7. 2016 
00.00 – 24.00 (24 ur) 

Območje Pohorja 

ČETRTEK 7. 7. 2016 
00.00 – 15.00 (15 ur) 

Območje Pohorja 

PETEK 8. 7. 2016 
10.00 – 14.00 (4 ure) 

Prostor OZVVS Ormož 
 

Teoretična priprava: 
 
- Predstavitev področja in vsebin 

terenskega bivanja. 
 

- Seznanitev z varnostjo in 
varnostnimi ukrepi v času 
terenskega bivanja.  

 

- Osnove orientacije, uporaba karte 
in busole. 

 

- Ureditev formalnosti za dodatno 
nezgodno zavarovanje.  

 

- Razdelitev v skupine in določitev 
vodij skupin. 

 

- Zadolžitev z opremo, seznanitev z 
uporabo opreme ter priprava 
opreme. 

 

 
 

 
Izvedba aktivnosti: 

 
- Prevoz na izhodiščno 

točko. 
 

- Premik in nabiralništvo (do 
tabornega prostora 1). 

 

- Orientacija na neznanem 
terenu brez in s 
pripomočki. 

 

- Izbira vodje skupine in 
njegova vloga. 

 

- Moč skupine v izrednih 
razmerah. 

 

- Oskrba z vodo. 
 

- Seznanjanje z užitnimi 
rastlinami in nabiranje 
hrane. 

 

- Izdelava zavetišča/ bivaka 
za prenočevanje. 

 

- Kurjenje ognja 
(preprostejša oblika). 

 

- Osnove prve pomoči v 
primeru poškodbe, pika, 
ugriza. 

 

- Priprava hrane, 
 

- Prenočevanje in varovanje 
tabornega prostora. 

 

- Analiza dneva in aktivnosti. 

 
Izvedba aktivnosti: 

 
- Ureditev tabornega prostora, 

osebna higiena, ureditev 
opreme. 

 

- Premik in nabiralništvo (do 
tabornega prostora 2). 

 

- Orientacija in gibanje na 
zamišljeni smeri. 

 

- Prepoznavanje užitnih 
rastlin. 

 

- Prenašanje ognja. 
 

- Oskrba z neoporečno vodo – 
pridobivanje in prečiščenje. 

 

- Priprava mesa divjadi za 
uporabo. 

 

- Načini priprave hrane 
(peka/kuhanje). 

 

- Konzervacija hrane. 
 

- Izdelava preprostih tabornih 
pripomočkov. 

 

- Izdelava zavetišča/bivaka za 
prenočevanje. 

 

- Načini kurjenja ognja 
(zahtevnejša oblika). 

 

- Prenočevanje in varovanje 
tabornega prostora. 

 

- Analiza dneva in aktivnosti. 

 
Izvedba aktivnosti: 

 
- Ureditev tabornega 

prostora, osebna higiena, 
ureditev opreme. 

 

- Premik in nabiralništvo (do 
tabornega prostora 3). 

 

- Zamenjava vodij skupin. 
 

- Orientacija in gibanje po 
zahtevnejšem terenu. 

 

- Oskrba z vodo. 
 

- Načini kurjenja ognja 
(zahtevnejša oblika). 

 

- Priprava hrane. 
 

- Izdelava pripomočkov za 
lov in obrambo. 

 

- Izdelava pasti za divjad. 
 

- Izdelava zavetišča/bivaka 
za prenočevanje. 

 

- Izdelava preprostih 
tabornih pripomočkov. 

 

- Prenočevanje in varovanje 
tabornega prostora. 

 

- Analiza dneva in aktivnosti. 
 

 
Izvedba aktivnosti: 

 
- Ureditev tabornega 

prostora, osebna higiena, 
ureditev opreme. 

 

- Premik in nabiralništvo (v 
smeri  izhodišča). 

 

- Orientacija z branjem 
terenskih značilnosti in 
izbira poti v civilizacijo. 

 

- Oskrba z vodo in priprava 
hrane. 

 

- Nudenje prve pomoči v 
primeru poškodb. 

 

- Prihod na izhodišče, 
pregled opreme, 
vkrcavanje v vozila in 
premik proti domu. 

 

- Pogostitev na poti domov. 
 

- Analiza dneva in aktivnosti 
ter usmeritve za naprej. 

 

- Odhod dijakov domov.	 

 
Izvedba aktivnosti: 
 

- Pregled opreme in 
razdolževanje. 

 

- Analiza terenskega 
usposabljanja. 

 

- Izpolnjevanje anketnih 
obrazcev. 

 

- Podelitev potrdil in majic. 
 

- Skupinsko fotografiranje. 
 

- Zaključek in odhod 
domov. 

 


