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IZVEDBA IN SPLETNE PREDSTAVITVE ZIMSKIH ŠOL V NARAVI OSNOVNIH ŠOL
PODRAVSKE STATISTIČNE REGIJE
Tomaž Zobec
IZVLEČEK
Ker v obstoječih podatkovnih zbirkah ni natančnejših podatkov o izvedbah šol v naravi, smo s
pregledom spletnih strani osnovnih šol pridobili nekatere podatke o zimskih šolah v naravi.
V raziskavo smo vključili vseh 78 osnovnih šol iz Podravske statistične regije, analizirali pa smo
podatke 53-ih šol (67,9%), ki so imele na svojih spletnih straneh podatke in objave o zimskih
šolah v naravi. Iskali smo informacije o razredu, ki se je šole v naravi udeležil, trajanju šole v
naravi, kraju izvedbe in načinu bivanju ter športnih in drugih vsebinah. Preverjali smo tudi
kakovost spletne predstavitve: sporočilnost in koristnost informacij za starše, opremljenost
spletne predstavitve s slikovnim gradivom, avtorja in datum objave. Podatke o velikosti nekaterih
šol smo dopolnili prek elektronske pošte ali s telefonskimi klici. Spletne strani smo nato ocenili
na tristopenjski lestvici in jim glede na kakovost dodelili ocene pomanjkljiva, dobra in odlična
predstavitev.
Pri obdelavi podatkov smo si pomagali s programom Microsoft Excel 2016 za oblikovanje
grafov, pri statistični analizi preverjanja hipotez s χ2 - testom pa smo uporabili program IBM
SPSS Statistics 22.
Ugotovili smo, da se izvedbe zimskih šol v naravi enakomerno udeležijo učenci 5., 6. in 7.
razreda, da šole upoštevajo strokovne smernice koncepta šole v naravi in tako zimske šole v
naravi trajajo pet dni, najpogostejša ponujena vsebina pa je alpsko smučanje. Večina spletnih
predstavitev je bila ocenjena z oceno dobro. Kakovost predstavitve pa ni povezana z velikostjo
šole.
Magistrsko delo predstavlja analizo zimske šole v naravi v eni statistični regiji v Republiki
Sloveniji, vendar ponuja model zbiranja podatkov in možnosti za nadaljnje analize na tem
področju. V prihodnje bi bilo dobro pridobiti podatke za celotno Slovenijo in med seboj
primerjati regije, ker imajo različne pogoje za izvedbo zimskih šol v naravi, hkrati pa spodbuditi
šole, da predstavijo svoje dejavnosti javnosti na bolj informativen in zanimiv način.
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EXECUTION AND WEB PRESENTATIONS OF WINTER OUTDOOR EDUCATION
OF ELEMENTARY SCHOOLS IN PODRAVSKA REGION
Tomaž Zobec
ABSTRACT
In any existing data bases we could not find any precise records of outdoor education, so we
decided to gain information about winter outdoor education of elementary schools in Podravska
region.
We included all of the 78 elementary schools from Podravska region in our research and analyze
53 schools (67,9%), which had information about their winter outdoor education presented on
their web sites. We searched for information about participated grades, sport and other activities,
duration, places they went and stayed. We also checked if web presentation included pictures,
useful information for parents, author and date of publication. We completed our search for
information about school size via e-mails or phone calls to schools. Web presentations were
evaluated on three level quality scale (not appropriate, good and excellent).
We used Microsoft Excel 2016 for analysis and creating graphs. And IBM Statistics 22 for
statistical analysis verifying hypothesis with Chi-Square test.
We found out that winter outdoor education is evenly distributed between 5th , 6th and 7th grades.
We also found out that quality of presentation is not correlated with school size and that alpine
skiing is leading sport activity in winter outdoor educations. Most winter outdoor education lasts
five days and that is also what field guidelines suggests. In most cases schools offer alpine skiing.
The majority of schools web presentations were evaluated by score “good presentation”. We also
found out that the quality of web presentation was not correlated with school’s size.
Research is based on one region in Republic of Slovenia, but offers a model for containing
information and opportunity for further research on this specific field. For that we suggest that
based on that model, we analyze all regions in Slovenia and compare results, because of different
conditions between regions and encourage schools to present their activities to public in more
informative and interesting way.
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1

UVOD

Pozimi otroci veliko časa preživijo v notranjih prostorih, pa naj bo to doma ali v šoli. Res je, da
so v zimskem času temperature nižje, ampak v primernih oblačilih in obutvi se da tudi takrat
uživati na svežem zraku. Narava nam v tem letnem času nudi veliko. Ena teh stvari je sneg, ki ga
vsi povezujemo s tem letnim časom. Otroci so po navadi snega veseli in se hitro zamotijo s
kepanjem ali postavljanjem snežakov. Če pa hočemo, da se otroci, ki bodo enkrat odrasli, naučijo
še kaj več, kar lahko počnejo na snegu, jim moremo to tudi omogočiti. Od tukaj je prišla ideja o
zimskih šolah v naravi, kjer bi se otroci spoznali s smučanjem. Kot navajata Lešnik in Žvan
(2007), spada pod ta pojem v današnjem času še kaj več kot alpsko smučanje, med drugim tudi
tek na smučeh in deskanje na snegu. To pa so tudi glavne športne dejavnosti, ki jih šole ponujajo
v zimskih šolah v naravi.

Šole v naravi imajo še en zelo pomemben vidik v otrokovem razvoju. Večina otrok gre prvič za
več dni od doma. Takrat se pojavi domotožje in vprašanje, kako se s tem spopasti. Pri tem so jim
v pomoč poznani obrazi sošolcev in učiteljev. Za nekatere je tudi prvič, da morajo za sebe
poskrbeti brez navodil staršev. Treba se je zbuditi ob dogovorjeni uri, se obleči, nekaj pojesti,
poiskati opremo za dejavnosti in tako naprej.

Šport v naravi v zimskem času je zame nekaj najlepšega. Pozimi skoraj ne mine teden, da se ne bi
odpravil v naravo. To mi omogoča tudi narava mojega dela. Sem namreč učitelj deskanja na
snegu, alpskega smučanja in teka na smučeh. Da lahko v tem uživam, se moram zahvaliti
staršem, ki so mi v otroštvu omogočili spoznavanje teh športov. Tudi stroka priporoča, da je treba
otrokom predstaviti čim več različnih športnih dejavnosti, s katerimi se lahko kasneje ukvarjajo v
prostem času (Kovač in Jurak, 2012) ali, kot v mojem primeru, tudi profesionalno. Pri tem imajo
izjemno pomembno vlogo starši in učitelji. Glede na moje izkušnje lahko trdim, da je treba
otrokom v zimski šoli v naravi ponuditi več kot le alpsko smučanje. V mislih imam predvsem
deskanje na snegu in tek na smučeh. Kot pravi star rek: »Nismo vsi za vse.« in škoda bi bilo
otroka prikrajšati za katerega od teh športov. Iz izkušenj na terenu lahko povem, da se v deskanje
na snegu bolj usmerjajo ustvarjalni otroci. Mogoče tudi hitrost gibanja vsem ne ustreza in za
takšne je bolj primeren tek na smučeh v sproščenem tempu.
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1.1

PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA

Slovenija je geografsko zelo raznolika dežela, ki ponuja različne možnosti športnega udejstvovanja.
Geografska širina, na kateri leži, s svojimi letnimi časi omogoča tako izpeljavo dejavnosti v vodi, na vodi
in pod njo v poletnem času, pozimi pa se lahko prebivalci ukvarjajo z različnimi zimskimi dejavnostmi, ki
imajo v Sloveniji dolgoletno tradicijo.

Podravska statistična regija se nahaja na severovzhodu Slovenije. Na zahodu sta hribovji Pohorje in
Kozjak in na vzhodu Dravsko-Ptujsko polje. Skozi teče reka Drava. Regija meji na severu na Avstrijo, na
jugu na Hrvaško, vzhodno na Pomursko statistično regijo ter na zahodu na Savinjsko in Koroško
statistično regijo.

Podravska statistična regija obsega 2.170 km2 (Podravska regija, 2017), kar je 9,34% celotne površine
Republike Slovenije. Sestavlja jo 41 občin. V prvem polletju 2017 je v regiji živelo 322.043 prebivalcev.
Gostota prebivalstva v letu 2015 je bila 148,6 prebivalca na km2. Zaposlenih oseb je bilo 101.371. Glede
na velikost neto plač je regija pod slovenskim povprečjem, saj znaša neto plača 938,53€ in je za 74,7€
nižja od slovenskega povprečja. Bruto družbeni proizvod (BDP) na prebivalca je v letu 2015 znašal
15.456€ v Podravski statistični regiji, kar je za 17,32% manj kot je bil BDP na prebivalca v Sloveniji. Iz
teh podatkov lahko razberemo, da je regija po ekonomski moči pod slovenskim povprečjem.

Naravni prirast na 1000 prebivalcev je v Podravski regiji negativen in znaša -1,7, kar pomeni, da je
smrtnost večja od rodnosti in se število prebivalcev v regiji manjša (Podravska regija, 2017). Na spletni
strani Statističnega urada Republike Slovenije je tudi podatek o številu otrok, ki so vključeni v osnovne
šole. Teh je bilo v letu 2015 v Podravski regiji 24.431 oz. 14,37% celotne šoloobvezne populacije v
Sloveniji. Izstopa podatek, da je v Podravski regiji delež otrok, starih 0-14 let, eden najnižjih v Sloveniji
(13,5%). Manjši je le v Pomurski regiji (Podravska regija, 2017).

1.2

KAJ JE ŠOLA V NARAVI?

»Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je, da cel
razred ali več vzporednic odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje zunaj kraja
stalnega bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo in podobno), kjer se v
posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje smotrno
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pedagoško delo … Gre za strnjen večdnevni integralen pedagoški proces, ki se večrazsežnostno
vključuje v oblikovanje skladno razvite osebnosti otroka in mladostnika« (Kristan, 1998, str. 8).

Kristan (1998) ugotavlja, da šole pogosto govorijo, da izvajajo šole v naravi, tudi če gre za
različne tečaje, na katere se otroci vsakodnevno vozijo. Po njegovi definiciji takšni tečaji
različnih športov niso šole v naravi, saj ne izpolnjujejo pomembnih zahtev. Po navadi se izvajajo
v lokalnem okolju in otroci se vsak dan po tečaju odpravijo domov. Govorimo lahko o učenju
športnih veščin in ne o šoli v naravi, pri kateri gre za večdnevni celosten pedagoški proces.

Šola v naravi je učinkovita zaradi več razlogov (Kristan, 1998). Mednje spadajo sproščeno
vzdušje, ki je zelo dobrodošlo in novo za večino učencev ter njihovo dojemanje šole. Več je
skupinskega dela, kar privede do večje motiviranosti za delo. Športna vadba je bolj zgoščena in ni
omejena na tri ure tedensko, kolikor je namenjenih predmetu šport v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju. Vadba poteka v manj številčnih in bolj homogenih skupinah kot pri
rednih urah športa. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na socializacijske učinke, ki jih prinese
večdnevno sobivanje zunaj domačega kraja.

Kot je zapisal Kristan (1998) v definiciji šole v naravi, gre za integralen pedagoški proces, v
katerem se pojavlja vsebinska večrazsežnost. V glavnem gre za povezovanje vzgajanja in
izobraževanja, predvsem pa za medpredmetno povezovanje, ki je v šolskih učilnicah iz različnih
razlogov omejeno. Torej so šole v naravi namenjene učenju še drugih vsebin, ne le športnih. Pri
tem lahko in bi morali pomagati učitelji drugih predmetov, ki so spremljevalci v šolah v naravi.

Za uveljavljen strokovni izraz šola v naravi nekateri uporabljajo druge izraze. V poročilih šol
lahko zaznamo izraz tabor, ki za takšno dejavnost ni primeren (Kristan, 1998). Izraz prihaja iz
taborjenja, katerega sopomenka je šotorjenje. Ta pa nakazuje na bivanje na prostem, v šotorih. Pri
večini šol v naravi otroci bivajo v zidanih objektih, zato Kristan predlaga, da se temu izrazu
izogibamo. V besedi tabor tudi ni nakazano, da gre za vzgojno-izobraževalni proces. Zato v
šolskem prostoru uporabljamo izraz šola v naravi, ki je sam po sebi dovolj zgovoren in nakazuje,
da gre za nek načrtovan vzgojno-izobraževalni proces, prenesen iz običajnega šolskega okolja v
naravo. Kovač in Jurak (2012) navajata, da se v tujini uporabljajo različne besedne zveze. Tako
lahko v literaturi zasledimo »environmental education« (okoljsko izobraževanje), »education in
nature« (izobraževanje v naravi), »school in nature« (šola v naravi) in izraz, ki se v tujini najbolj
uporablja »outdoor education« (izobraževanje zunaj šole). Avtorja navajata, da ta izraz pove
največ. Besedna zveza ne omejuje učenja o naravi ali učenja v naravi, vendar predstavlja
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možnost, da se učenci izobražujejo zunaj šole. V šoli v naravi so otroci dejansko v naravi, vendar
le redko v neokrnjeni. Tečaji smučanja potekajo na urejenih progah, ki so del smučišč. Po koncu
smučanja se pedagoški proces ne konča, vendar se otroci z različnimi vsebinami seznanjajo v
udobju notranjih prostorov in skoraj vedno bivajo v zidanih objektih.

Zaradi večdnevnega bivanja je šola v naravi sestavljena iz več enako pomembnih delov, ki
zapolnijo učenčev dan (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 2001):




1.3

dela, ki ga opredeljujejo temeljni cilji posamezne šole v naravi,
rekreacijsko-sprostitvenih dejavnosti,
ostalih dejavnosti.

ZGODOVINA ŠOL V NARAVI

Ideja o izvedbi nekaterih šolskih vsebin v naravi ni nova, ampak jo poznamo že več kot stoletje.
V Sloveniji se pojavijo prve šole v naravi s športnimi vsebinami v šestdesetih letih dvajsetega
stoletja. Slovenci so to prenesli v naš prostor po zgledu iz tujine. Zgledovali so se predvsem po
dobrih praksah iz Francije, Škotske, Anglije in Švedske. V slovenskem prostoru je zanje dal
pobudo Jože Beslič (Kovač in Jurak, 2012).

Leta 1962 je Jože Beslič, ki je takrat deloval kot svetovalec za telesno vzgojo pri Zavodu za
prosvetno pedagoško službo Ljubljana I, predlagal, da bi učence četrtih in petih razredov za
sedem dni peljali na morje oziroma na smučišča. Glavni cilj je bil, da se otroci v četrtem razredu
naučijo plavati in v petem še smučati. Kristan (1998) navaja, da so to zamisel začeli uresničevati
že s šolskim letom 1963/64. Tako so bili prvi smučarski tečaji za učence petih razredov iz občine
Ljubljana Center v Gorjah pri Bledu in prvi plavalni tečaji za učence četrtih razredov iz iste
občine v Savudriji. Kristan (1998) še navaja, da se je ime šola v naravi pojavilo že leta 1964. Ker
pa je šlo za dve različni vrsti, sta se hitro uveljavila še pridevnika poletna in zimska. Tako še
danes poznamo poletno in zimsko šolo v naravi.

Kristan (1998) navaja, da je Zavod za prosvetno pedagoško službo Ljubljana I v šolskem letu
1964/65 izdal prvi priročnik za šolo v naravi. Avtorja sta gospa J. Mesesnel in oče ideje o šoli v
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naravi J. Beslič. Priročnik je vseboval športne vsebine, prav tako pa tudi vsebine drugih
predmetov.

Kmalu se je ta vzgojno-izobraževalna oblika začela iz Ljubljane širiti po vsej Sloveniji. Hkrati se
je vsebinsko izpopolnjevala in dopolnjevala. Začetna energija je bila usmerjena v širjenje ideje o
šoli v naravi in ne v vsebinsko bogatenje. Tako so bile šole prepuščene svojim interpretacijam o
šoli v naravi (Kristan, 1998). Zato so bile šole v naravi zelo različne. Različna praksa je nekako
privedla do sodobnih smernic in vsebin, ki se izvajajo v šolah v naravi.

Šola v naravi je prvič omenjena v Učnem načrtu leta 1983, vendar le kot priporočilo za izvedbo
tečaja plavanja v 1., 2. in 3. razredu ter v 4. in 5. razredu , kjer bi naj imeli otroci tečaj plavanja in
smučanja (Kristan, 1998). Leta 1984 so v Program življenja in dela osnovne šole, ki je
spremljajoči dokument učnega načrta, zapisali, da je šola v naravi del razširjenega programa, ki
ni obvezen.

S šolsko reformo leta 1996 je šola v naravi ostala del razširjenega ali drugače neobveznega
programa šole (Kovač in Jurak, 2012). To pomeni, da se na tem področju v učnem načrtu ni
spremenilo prav nič od leta 1984, se je pa šola v naravi prvič pojavila v zakonodaji z zahtevo, da
mora šola ponuditi eno šolo v naravi v času učenčevega obveznega šolanja, udeležba učencev pa
ni obvezna. Tako šola v naravi ostane del razširjenega programa, kljub Smernicam šolske športne
vzgoje (Kristan, Cankar, Kovač in Praček, 1992), ki nakazujejo na obveznost izvedbe ene
oziroma treh šol v naravi. Šola v naravi postane del obveznega program z novelo osnovnošolske
zakonodaje leta 2011 (Kovač in Jurak, 2012).

1.4

ZAKONI, PODZAKONSKI PREDPISI IN KONCEPTI, KI SO PODLAGA ZA
IZPELJAVO ŠOL V NARAVI

Osnovnošolsko izobraževanje je sestavljeno iz obveznega in razširjenega programa. »Šola izvaja
del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana
oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za
učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive
dejavnosti« (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2011, člen 39.a). V
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Zakonu o osnovni šoli (1996) v 20. in 26. členu določa, da je šola v naravi del razširjenega
programa in tako je udeležba učencev prostovoljna. Na podlagi Zakona o osnovni šoli iz leta
1996 so izdelali koncept šole v naravi (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 2001).
Ta v nasprotju z zakonom predvideva izvedbo dveh šol v naravi namesto ene (Kovač in Jurak,
2012). V konceptu (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 2001) je zapisano, da se
priporoča izvedba šole v naravi na koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Ta obdobja
so tri. Torej koncept obvezuje šole za organizacijo dveh šol v naravi, priporoča pa izvedbo treh.

Če pa so izpolnjeni naslednji pogoji, lahko šola organizira in ponudi več kot dve šoli v naravi v
času osnovnošolskega izobraževanja:






»šolo v naravi v času osnovnošolskega izobraževanja učencu financirajo starši; šola mora
izvesti vse aktivnosti, da se vanjo vključijo tudi otroci, katerih starši prispevka ne zmorejo
plačati;
šola v naravi je organizirana znotraj števila ur osnovnošolskega izobraževanja in
uresničuje izbrane cilje učnega načrta, zato mora šola za učence, ki se šole v naravi ne
udeležijo, v tem času organizirati primerljiv program (cilji šole v naravi);
šola mora za izvedbo šole v naravi pridobiti soglasje večine staršev«

(Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept,, 2001, str. 4).

Koncept (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 2001) predvideva, da je treba v šoli
v naravi uresničevati programe, ki so vezani na drugačne oblike izvedbe, npr. terensko delo,
izvedba projektnih nalog ali športne dejavnosti, ki se izvajajo v naravnem okolju. Dalje je
zapisano, da je zelo pomembno medpredmetno povezovanje in vpetost v naravno okolje, v
katerem poteka šola v naravi.

Načela programa šole v naravi so:





»program šole v naravi mora biti oblikovan tako, da omogoča in spodbuja povezovanje
med disciplinarnimi znanji (uresničuje in prepleta medpredmetne vsebine, na primer
okoljsko vzgojo ipd.),
uvaja in spodbuja različne oblike in metode dela, predvsem tiste, ki jih specifična
organizacija dela omogoča, na primer terensko, projektno delo in skupinsko delo,
konkreten program šole v naravi (en program) zagotavlja uresničitev ciljev z različnih
področij oziroma sklopov. Posamezni programi so »specifično« obarvani in enkrat
poudarjajo eno, drugič drugo področje,
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program šole v naravi je naravnan/usmerjen k večanju socialno-integracijske vloge šole
oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa, zato spodbuja sodelovanje z okoljem, razvija
nove oblike sodelovalnega učenja in skupinskega dela,
program mora zagotoviti avtonomnost učitelja, podpirati njegovo strokovnost in
odgovornost oziroma omogočati šoli suvereno izbiranje vsebin in ciljev šole v naravi,
program mora spodbujati sodelovanje vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni
proces, to je učitelja, učenca, staršev in okolja,
program učencu omogoča sooblikovanje vsebin, predvsem prostočasne aktivnosti,
načrtovanje in organizacijo šole v naravi poudarja prikriti kurikulum, katerega učinke je
treba pozorno spremljati in
šola v naravi je posebna organizacijska oblika dela, temelji namreč na izvedbi zunaj
šolskih prostorov, po možnosti celo izven urbaniziranih okolij«

(Šola v naravi za devetletno osnovno šolo, koncept, 2001, str. 5).

Pri organizaciji šole v naravi je treba upoštevat naslednje zakone in podzakonske akte (Veljavni
predpisi s področja izobraževanja, 2017):






1.5

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996),
Zakon o osnovni šoli (1996),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007),
Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004) in
Pravilni o šolskem koledarju za osnovne šole (2012).

FINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 81. členu določa, da se
šolam iz državnega proračuna financira program šole v naravi tako, da se zagotovijo plače s
prispevki in davki za učitelje in strokovne delavce.

V 83. členu istega zakona je zapisano, da »javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke
za materialne stroške šole v naravi.« To so prispevki, ki jih morajo poravnati starši otrok, ki se
udeležujejo šole v naravi. V naslednjem odstavku 83. člena pa je zapisano: »Za učence, vajence,
dijake in študente višjih šol, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov

19

iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi
minister.«

Če povzamem prejšnja odstavka, se šola v naravi financirane iz dveh virov. Prvi, ki ga določa že
prej omenjen 81. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996), je iz
državnega proračuna. Drugi del zagotovijo starši, kar je določeno v 83. členu istega zakona.

Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004) v 3. členu določa, da se iz državnega proračuna
sofinancira šolo v naravi za eno generacijo, če gre za redne osnovne šole. V 4. členu isti pravilnik
določa, da stroški učencev in strokovnih delavcev sestavljajo ceno šole v naravi. Da pa cene šol v
naravi ne bi postale prevelike in tako za nekatere nedostopne, pravilnik v 7. členu določa:
»Stroški bivanja na dan, stroški smučarske vozovnice in vstopnin na posameznega učenca za šolo
v naravi s tečajem smučanja ne smejo preseči cene bivanja na dan na učenca, ki velja za šolo v
naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju CŠOD), pomnožene z 2,6.« V
nadaljevanju je zapisano, da so šole o cenah bivanja na učenca v CŠOD obveščene prek
okrožnice, ki jo izda pristojno ministrstvo. V 8. členu so zapisane omejitve glede stroškov
strokovnih delavcev: »Stroški strokovnih delavcev ne smejo presegati 75% cene bivanja na dan
na učenca, ki velja v CŠOD.«

V 9. členu Pravilnika o financiranju šol v naravi (2004) so opredeljeni prispevki učencev. Če je
šola v naravi sofinancirana iz državnega proračuna, so prispevki učencev omejeni le na dejanske
stroške učenca. Ti pa zajemajo stroške: bivanja (prehrana in prenočišče), smučarske vozovnice,
vstopnine in prevoza in so opredeljeni v 5. členu istega pravilnika. 9. člen v nadaljevanju določa,
da je treba zmanjšati prispevke učencev v primeru, da so stroški strokovnih delavcev manjši od
sofinanciranega deleža iz državnega proračuna.

Prispevki učencev se znižajo v primeru, da je šola dobila sredstva od občine, donatorjev,
sponzorjev, šolskega sklada ali kje drugje (Pravilnika o financiranju šol v naravi, 2004, 10. člen).

Učencem, ki zaradi socialnega stanja družine ne zmorejo plačati prispevkov, je omogočeno
subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna, ki ga določa 12. člen Pravilnika o
financiranju šol v naravi (2004). Delež sredstev je lahko najmanj 15% in ne več kot 45% sredstev
šole v naravi. V 15. členu istega pravilnika pa je zapisano: »Vsak učenec je do sofinanciranja šole
v naravi iz državnega proračuna in do subvencioniranja šole v naravi iz sredstev državnega
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proračuna v skladu s kriteriji iz tega pravilnika upravičen najmanj enkrat v času njegovega
obveznega osnovnošolskega izobraževanja.«

Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004) v 16. členu določa tudi, da morajo šole najmanj 3
mesece pred izvedbo šole v naravi starše otrok, ki se bodo šole v naravi udeležili, seznaniti z:
»vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole
v naravi ter z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s tem pravilnikom.« V
nadaljevanju določa tudi, da je starše treba seznaniti z višino prispevka, ki ga bodo morali
poravnati in z možnostjo subvencioniranja. Pristojno ministrstvo sporoči vsako šolsko leto šolam
višino sofinanciranja prek okrožnice.

1.6

NAMEN IN CILJI ŠOLE V NARAVI

Iz ideje, da bi učence osnovnih šol naučili plavati in smučati, se je razvila ideja o šoli v naravi
(Kristan, 1998), a so se ti prvotni, ozko usmerjeni cilji skozi leta nadgradili. »Osnovni splošni
(globalni) vzgojno-izobraževalni smoter šole v naravi je z neposrednim smiselnim
izobraževanjem v naravi ter doživljanjem narave in različnih dejavnosti v njej izobraziti in
vzgojiti mladega človeka za dejavno življenje v naravi in z naravo, hkrati pa ga tudi vzgojiti, da
bo NARAVO vgradil v svoj vrednotni sistem, tako da bo vedno in povsod pripravljen ohranjati in
varovati naravno okolje ter naravo in kulturno dediščino v njem« (Kristan, 1998, str. 34). Kovač
in Jurak (2012) pa navajata, da je temeljni namen šol v naravi prek medpredmetnih povezav
spoznati vlogo športnih dejavnosti na več ravneh, na osebni ravni glede fizioloških odzivov
organizma na napor pri različnih dejavnostih in v smislu preživetja v naravi, na družbeni ravni pa
gre predvsem za spoznavanje varovanja okolja, narave in kulturne dediščine.

Kristan (1998) ter Kovač in Jurak (2012) navajajo poglavitne vzgojno-izobraževalne cilje šol v
naravi s športnimi vsebinami:





oblikovati čustven odnos do narave, okolja in kulturne dediščine,
odkriti in spodbujati posebna nagnjenja nekaterih učencev do narave (naravoslovja),
seznaniti učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi v naravi in jih tako usmeriti v
zdravo in koristno preživljanje prostega časa,
vplivati na osebnostni razvoj učencev (socializacija, samozavest, komunikacijske veščine
…),
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1.7

navajati učence na red in skrb za osebno higieno,
pridobiti nekatera znanja in spretnosti, ki jih ni mogoče usvojiti pri rednem pouku v
šolskih učilnicah,
prispevati k srečnejšemu otroštvu učencev.

DIDAKTIČNA IN ORGANIZACIJSKA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠOLE V
NARAVI

Kovač in Jurak (2012) navajata didaktična priporočila glede izbire vsebin v šoli v naravi. Te naj
bodo takšne, ki jih ne moremo izvesti pri rednem pouku športne vzgoje. Vsebine morajo biti
diferencirane glede na predznanje prisotnih otrok. Pri načrtovanju je treba vključiti tudi vsebine
drugih predmetov in se pri tem povezati z drugimi učitelji. Navajata tudi, da je treba v
načrtovanje priprave šole v naravi vključiti tudi učence udeležence. To vpliva na njihovo
motivacijo. Konkretno navajata, da jih lahko vključimo kot ustvarjalce prostočasnih dejavnosti,
predstavitve šole v naravi in seveda pri sami organizaciji nekaterih dejavnosti. Pri izboru učnih
oblik moramo biti kar se da raznoliki. V veliki meri se poslužujemo dela v skupinah s pomočjo
projektnega in raziskovalnega dela.

Organizacijska priporočila za šolo v naravi, ki jih Kovač in Jurak (2012) navajata, so razdeljena v
tri sklope. Priporočila glede trajanja šole v naravi, dejavnosti učencev ter vodenja šole v naravi.
Priporočata, da šola v naravi traja vsaj 5 dni. Delo mora biti organizirano tako, da imajo vsi
učenci zaposlitve in so dejavni. Delo naj poteka v manjših, po znanju homogenih skupinah.
Prehajanje med posameznimi skupinami naj bo omogočeno, saj vemo, da se nekateri učijo hitreje
kot drugi. S tem lahko vsem ponudimo zanimivo izkušnjo, hkrati pa je lahko to nekaterim tudi
motivacija za delo. V nadaljevanju opredeljujeta še priporočila glede vodenja šole v naravi.
Ravnatelj naj določi pedagoškega vodjo, ki skrbi za vsebino. Organizacijski vodja pa skrbi za
organizacijsko pripravo šole v naravi.

Vloga pedagoškega vodje (Kovač in Jurak, 2012):




priprava vsebine programa,
organizacija pedagoškega procesa,
priprava poročila.
22

Vloga organizacijskega vodje je izdelava in izbira (Kovač in Jurak, 2012):










programa za letni delovni načrt,
kraja,
prevoza,
zunanjih sodelavcev,
navodil za učitelje, učence, starše in sodelavce,
finančnega načrta,
varnostnega načrta,
dejavnosti za varovanje narave,
evalvacije in poročila za svet šole.

Kristan (1998) navaja, da je najbolj smotrna izvedba poletne šole v naravi v četrtem in zimske
šole v naravi v petem razredu. Vendar je knjiga izšla leta 1998 in se nanaša na prejšnji sistem
osemletne osnovne šole. Danes imamo devetletno osnovno šolo, kar pomeni, da otroci začnejo
eno leto prej hoditi v šolo, torej so primerne starosti v petem razredu za poletno šolo v naravi in v
šestem za zimsko šolo v naravi. V nadaljevanju piše, da so otroci najbolj dojemljivi za gibalno
učenje med desetim in dvanajstim letom starosti in to je tudi razlog za izvedbo šole v naravi v
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V Učnem načrtu za osnovne šole iz leta 2011 je
zapisano: »Šola v naravi z vsebinami plavanja poteka v 4. razredu, namenjena je predvsem
plavalnemu opismenjevanju in spoznavanju plavanja. V 5. ali 6. razredu šole ponudijo šolo v
naravi s smučanjem, tekom na smučeh in drugimi zimskimi športi« (Kovač idr., 2011, str. 47).

1.8

KADER V ŠOLI V NARAVI IN NORMATIVNE ZAHTEVE

»Izbor učiteljev za šolo v naravi mora v prvi vrsti ustrezati njeni vsebinski zasnovi. Zato je izbira
ustreznih sodelavcev ena od prvih najpomembnejših in najodgovornejših nalog organizatorja in
izvajalca šole v naravi« (Kristan, 1998, str. 60). Kristan nadaljuje, da če posameznih vsebin ne
poučuje nekdo, ki ni za to ustrezno izobražen oziroma usposobljen, bodo rezultati slabi. Predlaga,
da sodeluje v šolah v naravi s športnimi vsebinami nekdo, ki se je za to tudi izobrazil. Na šolah so
to športni pedagogi. Ti imajo največ znanja o poučevanju športnih vsebin (smučanje, plavanje,
gorništvo …).
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Kristan (1998) predlaga naslednji sestav ekipe za šolo v naravi:









glavni organizator ali vodja,
pedagoški vodja in usklajevalec programov,
učitelj, ki vodi pouk,
vodja kulturnega programa,
organizator družabnega in zabavnega življenja,
vaditelji in učitelji smučanja, ki imajo dobro znanje tudi drugih športnih dejavnosti, ki jih
načrtujemo,
zdravnik ali medicinska sestra (če v kraju ni zdravstvenega doma),
razredniki.

V šoli v naravi s športnimi vsebinama se šole večkrat spopadajo s problemom, kako zagotoviti
ustrezen kader. Kovač in Jurak (2012) navajata, da šole večkrat nimajo dovolj svojega kadra za
izvedbo tovrstnih šol v naravi. Priporočata, da se učitelji drugih predmetov usposobijo za
izvajanje programov alpskega smučanja, plavanja in gorništva. Tako šole teh problemov ne bi
imele. Kristan (1998, str. 62) pa dodaja: »Le izjemoma, če res ni druge rešitve, prosimo za pomoč
ljubiteljskega vaditelja ali učitelja«. Torej so za pomoč pri izvedbi športnih vsebin šole v naravi
najbolj zaželeni učitelji drugih predmetov in študenti pedagoških smeri z ustrezno
usposobljenostjo s področja plavanja in smučanja.

Zaradi varnosti in zagotavljanja kakovosti Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole (2007) v 36. členu določa, da šola zagotovi enega strokovnega delavca na
15 učencev, ki se udeležijo šole v naravi. V 37. členu pa navaja normative za oblikovanje skupin
pri plavanju in smučanju. Tako je lahko v skupini 8 učencev neplavalcev oziroma 12 učencev
plavalcev in 10 učencev smučarjev začetnikov oziroma 12 učencev smučarjev.

1.9

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

CŠOD je leta 1992 ustanovila država (Ustanovitev CŠOD, 2017). Za lažji začetek jim je bila
dovoljena uporaba nekaterih objektov, ki so bili nekoč v lasti vojske (Kristan, 1998). Leta 2013 je
CŠOD postal javni zavod, katerega storitve lahko koristijo tudi šole (Ustanovitev CŠOD, 2017).
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Šole jih uporabljajo za izvedbo šol v naravi. Pri tem lahko izbirajo med 23 domovi, ki se nahajajo
po celotni Sloveniji (Kokalj, 2012).

Seznam CŠOD domov po Sloveniji (Domovi, 2017) (odebeljeno so označeni domovi, ki so
primerni za izvedbo zimske šole v naravi, ker lokacija omogoča izvedbo alpskega smučanja
oziroma teka na smučah):

























Dom Ajda
Dom Bohinj
Dom Breženka
Dom Burja
Dom Cerkno
Dom Čebelica
Dom Fara
Dom Gorenje
Dom Jurček
Dom Kavka
Dom Kranjska Gora
Dom Lipa
Dom Medved
Dom Murska Sobota
Dom Peca
Dom Planica
Dom Planinka
Dom Radenci
Dom Rak
Dom Soča
Dom Škorpijon
Dom Štrk
Dom Trilobit
Dom Vojsko.

1.10 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
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»Učni načrt priporoča, da naj šole v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju organizirajo šolo v
naravi s plavalnimi vsebinami in šolo v naravi s smučanjem in drugimi zimskimi športi« (Kovač
in Jurak, 2012, str. 49). Šole naj ponudijo šolo v naravi s plavalnimi vsebinami v 4. razredu in
zimsko šolo v naravi v 5. ali 6. razredu.

V zimski šoli v naravi bi se morali otroci naučiti smučanja v najširšem pomenu (Kovač in Jurak,
2012). Pod pojmom smučanje spadajo alpsko smučanje, deskanje na snegu, telemark, prosti slog,
tek na smučeh ter smučarski skoki (Lešnik in Žvan, 2007). Smučanju pa se v šoli v naravi
pridružujejo tudi druge vsebine, ki so vezane na zimsko okolje, kot so zimski pohodi, sankanje,
drsanje, igre na snegu in izdelovanje iglujev (Kovač in Jurak, 2012).

Kristan (1998) navaja, da je eden najpomembnejših ciljev zimskih šol v naravi otroke navdušiti
za smučanje ali katero od njegovih zvrsti in jim dati vsaj približno dovolj znanja, da se bodo
lahko s tem čudovitim športom v naravi ukvarjali tudi kasneje v prostem času. V nadaljevanju
piše, da bo do tega prišlo le pod pogojem, da se bo otrok na smučeh počutil zanesljivo in prijetno.

Pri učenju novih veščin so potrebne številne ponovitve. Zalo je zelo pomembno, da se otroci
učijo smučati na terenu, ki jim to omogoča. Kristan (1998) je izpostavil smučarske centre z
vlečnicami in sedežnicami. Piše tudi, da se glede na raziskave Fakultete za šport cenovno bolj
splača odpraviti v velike smučarske centre, ki premorejo številne sodobne žične naprave, kot pa
na manjša smučišča. Navaja, da so otroci med 9. in 13. uro na manjšem smučišču presmučali le 6
kilometrov, na velikem pa v istem času 30 do 50 kilometrov. Cene so pri večjih smučiščih seveda
višje, ampak jih na drugi strani odtehta toliko večje število prevoženih kilometrov in posledično
večje število ponovitev posameznih smučarskih storitev.

Kristan (1998) meni, da morajo v šoli v naravi napredovati vsi učenci. Tega se mora zavedati
organizator pri izbiri kraja, kjer bo šola v naravi potekala. Iz tega pridemo do zaključka, da
smučišča, ki so na blagi naklonini in imajo le eno vlečnico, niso najprimernejša za kakovostno
izvedbo šole v naravi. Primernejša so smučišča, ki imajo različno strme terene, na katerih lahko
napredujejo vsi učenci, od začetnikov, ki se prvič postavijo na smuči, do tistih, ki so znali dobro
smučati že pred prihodom v šolo v naravi. Nadaljuje, da je temu tako, če šola organizira le eno
zimsko šolo v naravi. Pri organizaciji druge, kjer so tudi cilji drugi, se je primerno odpraviti v
gorski svet, ki ni opremljen s sodobnimi žičnimi napravami. Učenci v tem primeru spoznajo še
turno smučanje. Seveda pa je pogoj za turno smučanje dobro znanje alpskega smučanja.
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Kristan (1998) navaja najpomembnejše pogoje za učinkovito izvedbo zimske šole v naravi:








velik smučarski center z velikim številom žičnih naprav,
bivanje blizu smučišča,
izogibanje gneči v času šolskih počitnic,
sedem dni šole v naravi,
izvedba v februarju ali marcu zaradi daljših dni,
izbira kraja, kjer so možne tudi druge dejavnosti,
primeren prostor za pouk in predavanja.

1.11 PO KONČANI ŠOLI V NARAVI

Za učitelje se šola v naravi ne zaključi s prihodom domov, saj je treba storiti še nekaj, kar je zelo
pomembno in da uspešni izvedbi piko na i. Treba je pripraviti predstavitev šole v naravi. Kristan
(1998) predlaga pripravo posebne številke šolskega glasila, ki se v celoti nanaša na šolo v naravi.
Velik del informiranja se je s časom preselil na svetovni splet, zato šole danes objavljajo
predstavitve šol v naravi na svojih spletnih straneh oziroma na drugih družabnih omrežjih.

Kristan (1998) ocenjuje, da so takšni zaključki pozitivni iz več zornih kotov:







končati pedagoški proces, ki je potekal v šoli v naravi, z objavo,
seznaniti starše in druge učitelje z delom in življenjem v šoli v naravi,
spodbuditi učence, ki se šele bodo odpravili v šolo v naravi, za takšno obliko vzgojnoizobraževalnega dela,
seznaniti in pripraviti starše učencev, ki se še bodo odpravili v šolo v naravi,
zahvaliti se sponzorjem in donatorjem, kar se lahko obrestuje v prihodnjih letih,
razgibati življenje na šoli.

Vse navedeno velja tudi za današnje spletne predstavitve. Spletne predstavitve imajo potencial,
da dosežejo več bralcev kot šolska glasila, zato bi morale biti temu primerno izdelane. Vsebovati
bi morale osnovne informacije o skupini, vzgojno-izobraževalnem procesu in bivanju v šoli v
naravi.

27

1.12 OBJAVA NA SPLETNI STRANI

V Zakonu o osnovni šoli (1996, 32. člen) je zapisano, da morajo osnovne šole na spletnih straneh
predstaviti »pravice in dolžnosti učencev, značilnosti programa in organizacijo dela šole«. Čeprav
ni specifično nikjer v zakonu navedeno, da bi šole morale objaviti spletne predstavitve šol v
naravi, se to skriva pod dejavnostmi v skladu z letnim delovnim načrtom. Izvedba šole v naravi je
torej ena izmed dejavnosti, ki jo šola predvidi za šolsko leto in prav je, da realizacijo predstavi
tudi na spletu. Šole v naravi in program interesnih dejavnosti pa so bili obvezni del šolske
publikacije, dokler je pravilnik še bil v veljavi (Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli, 1996).
Veliko šol ima šolske publikacije objavljene tudi na spletnih straneh.

Kakovostna predstavitev tako vsebuje naslednje informacije:












razred,
športne in druge vsebine,
trajanje,
kraj izvedbe,
bivanje,
slikovno gradivo,
ceno,
prispevke učencev in učiteljev,
koristne informacije za starše,
datum objave,
avtorja.

Pri objavah na spletnih straneh morajo šole spoštovati nekatera varnostna priporočila. Na spletni
strani safe.si so v članku »Kako oblikovati šolsko spletno stran?« (2017) zapisali nekaj napotkov
za oblikovanje spletnih strani šole. Poudarjajo, da je treba biti pozoren na fotografije, na katerih
so učenci. Preden se takšne slike objavijo na spletu, je treba pridobiti pisno dovoljenje staršev.
Priporočajo, da se otroci imenujejo le z imeni in pri navajanju priimke izpustimo. Na spletni
strani naj ne bi bilo osebnih elektronskih naslovov zaposlenih ali učencev. Preveriti je treba vsa
besedila, katerih avtorji so učenci. Pozoren je treba biti na razkrivanje kakšnih osebnih informacij
in na kršitve avtorskih pravic. Redno je treba preverjati spletne povezave, ki smo jih vključili, da
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se njihova vsebina ni spremenila in tako ostaja primerna za šolsko spletno stran. Šola naj imenuje
nekoga, ki bo odgovoren za prej našteto. Otroke pa je treba podučiti o varni rabi spleta.

1.13 NAMEN NALOGE

Podrobnejših statističnih analiz, kako šole izpeljujejo šole v naravi, v dostopni literaturi nismo
zasledili. Na spletnih straneh pristojnega ministrstva je objavljena le ena analiza šol v naravi za
koledarsko leto 2014. Analiza zajema vse osnovne šole v Republiki Sloveniji (Analiza ŠVN za
koledarsko leto, 2014).

V učnem načrtu za predmet šport za osnovno šolo je tematski sklop smučanje in druge zimske
dejavnosti umeščen v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (Kovač idr., 2011). Šola lahko te
vsebine izvede le v strjeni obliki zunaj kraja bivanja, dejavnosti pa uvrsti v svoj letni delovni
načrt. Skladno s šolsko zakonodajo mora šola svoje dejavnosti tudi javno predstaviti. Zato smo se
odločili, da v magistrskem delu s pomočjo pregleda javno dostopnih spletnih objav posameznih
šol analiziramo njihovo izpeljavo zimskih šol v naravi v šolskem letu 2016/17. Zaradi velikega
števila šol smo se omejili na Podravsko statistično regijo. Naša analiza vključuje dva sklopa:
analizo statističnih podatkov o izpeljavi šole v naravi in analizo kakovosti predstavitve teh
dejavnosti na svetovnem spletu.

V spletnih predstavitvah smo iskali podatke o dejavnostih, tako športnih kot drugih, saj nas je
zanimalo, katere dejavnosti šole v zimskih šolah v naravi najpogosteje ponudijo svojim učencem.
Zanimal nas je tudi razred, v katerem šole ponudijo zimsko šolo v naravi . Prav tako smo
pridobili podatke o trajanju šol v naravi. Iskali smo še kraj izvedbe in način bivanja ter
oddaljenost kraja izvedbe od šole. V nadaljevanju smo se osredotočili na spletne predstavitve.
Zbrali smo podatke o načinu predstavitve na spletu, naravi informacij, slikovnem gradivu, ceni,
datumu objave in avtorju, na koncu pa smo spletne predstavitve še ocenili po subjektivnem
kriteriju z ocenami pomanjkljivo, dobro in odlično.
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1.14 CILJI IN HIPOTEZE

Cilji magistrskega dela so:








ugotoviti, v katerem razredu osnovne šole najpogosteje izvajajo zimsko šolo v naravi,
ugotoviti, katere športne vsebine prevladujejo v zimski šoli v naravi,
ugotoviti, koliko dni trajajo zimske šole v naravi,
ugotoviti lokacije izvedb zimske šole v naravi in njihovo povprečno oddaljenost od šole,
ugotoviti, na kak način osnovne šole predstavijo zimsko šolo v naravi na spletu,
ugotoviti, ali velikost šole vpliva na kakovost predstavitve,
ugotoviti avtorje spletnih predstavitev zimskih šol v naravi.

Glede na cilje smo postavili naslednje hipoteze:








H1: Večina šol (več kot 75%) izvede zimsko šolo v naravi v 5. razredu.
H2: Večina šol (več kot 75%) v zimski šoli v naravi najpogosteje ponudi alpsko
smučanje.
H3: Zimske šole v naravi trajajo povprečno 5 dni.
H4: Večina šol (več kot 75%) Podravske statistične regije zaradi bližine Pohorja izvede
zimsko šolo v naravi v neposredni bližini kraja, v katerem je šole (oddaljenost do 40 km).
H5: Več kot tri četrtine osnovnih šol predstavi zimsko šolo v naravi v obliki ene objave na
spletni strani šole.
H6: Kakovost predstavitve na spletu je odvisna od velikosti šole.
H7: Spletne predstavitve zimskih šol v naravi, ki jih oblikujejo učitelji, so kakovostnejše
od predstavitev učencev.
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2

2.1

METODE DELA

Preizkušanci

V raziskavo smo vključili vseh 78 osnovnih šol Podravske statistične regije. V nadaljevanju smo
na drugi stopnji vzorčenja v vzorec vključili le šole, ki so izvedle in na spletu predstavile zimsko
šolo v naravi. Teh je bilo 53 oziroma 67,9%. Šole smo nato razvrstili glede na njihovo lokacijo in
velikost.

Kriteriji za uvrstitev lokacije šole:
Mestna šola – Kraj, v katerem se nahaja šola, je opredeljen kot mesto.
Primestna šola – Kraj, v katerem se nahaja šola, je od mesta oddaljen manj kot 12 km.
Vaška šola – Kraj, v katerem se nahaja šola, je od mesta oddaljen več kot 12 km.

Kriteriji za velikost šole:
Velika – več kot 400 učencev.
Srednja – 250 – 400 učenčev.
Majhna – manj kot 250 učencev.

2.2

Pripomočki

Pri zbiranju podatkov smo uporabili opazovalno metodo. Podatke, pridobljene s šolskih spletnih
strani, smo ponazorili in interpretirali s programoma Microsoft Excel 2016 in IBM SPSS
Statistics 22. Pri določitvi oddaljenosti šole od kraja izvedbe smo uporabili Google Zemljevidi.
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2.3

Postopek

Postopek zbiranja podatkov je potekal v več korakih. Najprej smo določili osnovne šole, ki so v
Podravski statistični regij. Pri tem smo uporabili seznam osnovnih šol v Sloveniji, javno dostopen
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Seznam osnovnih šol, 2017).
Nadaljevali smo s pregledom uradnih spletnih strani osnovnih šol. Na teh spletnih straneh smo
iskali objave, ki se nanašajo na zimske šole v naravi, izvedene v šolskem letu 2016/17. Nekatere
podatke smo pridobili tudi s Facebook strani šol. V tretjem koraku smo manjkajoče podatke glede
velikosti šole (števila učencev na šoli v šolskem letu 2016/17) pridobili prek elektronske pošte
oziroma s telefonskim klicem.

Podatke smo iskali namensko in jih sproti vpisovali v za ta namen izdelano preglednico.
Zanimala nas je:
 lokacija šole,
 število učencev na šoli,
 število oddelkov,
 število podružnic,
 projekti, v katerih šola sodeluje (Zdrav življenjski slog, Eko šola in Zdrava šola),
 razred, v katerem so se učenci udeležili zimske šole v naravi,
 športne vsebine,
 druge vsebine,
 trajanje šole v naravi,
 kraj izvedbe,
 oddaljenost kraja izvedbe od šole,
 bivanje v šoli v naravi (hotel, počitniški dom, dom CŠOD …),
 način predstavitve na spletu,
 koristnost informacij v spletni predstavitvi,
 slikovno gradivo,
 cena šole v naravi,
 kakovost objav (na tristopenjski lestvici),
 datum objave spletne predstavitve in
 avtor spletne predstavitve.

Za oceno kakovosti objav smo izdelali posebno tristopenjsko lestvico opredelitve kakovosti.
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Kriteriji za subjektivno oceno kakovosti predstavitve:
Odlična – bogata predstavitev dejavnosti (športnih in drugih), koristne informacije za starše
(datum, ura prihoda, odhoda, telefonska številka vodje …); veliko slikovnega gradiva.
Dobra – predstavitev dejavnosti, manj pomembnih informacij; nekaj slikovnega gradiva, ki je
manj kakovostno.
Pomanjkljiva – skromna predstavitev dejavnosti, nepomembne informacije ali pa jih ni, brez
slikovnega gradiva.

S pregledom spletnih strani smo začeli 3.4.2017, saj smo predvidevali, da so do tega datuma šole
že izvedle zimsko šolo v naravi.

Zbrane podatke smo obdelali s programoma Microsoft Excel 2016, v pomoč nam je bil tudi pri
oblikovanju grafov. Program IBM SPSS Statistics 22 smo uporabili za preverjanje hipotez s χ2
testom. V predstavitvenih tabelah smo pri manjkajočih podatkih to označili z znakom /.
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3

3.1

REZULTATI

Predstavitev šol

Celoten vzorec je predstavljalo 78 osnovnih šol iz Podravske statistične regije v Republiki
Sloveniji. Na spletu je predstavilo zimsko šolo v naravi 53 šol oziroma 67,9% (Tabela 1). V
nadaljevanju je naš vzorec vključeval le šole, ki so imele predstavitve. Sklepamo lahko, da je
toliko šol izvedlo zimsko šolo v naravi, druge pa je niso.

Tabela 1
Predstavitev zimske šole v naravi na spletu.
Predstavitev na spletu

%

NE

25

32,1

DA

53

67,9

Skupaj

78

100

Mestna

Primestna

36%

Vaška

36%

28%

Slika 1. Lokacije šole.
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Slika 1 prikazuje, v kakšnem okolju se nahajajo šole, ki so predstavile zimsko šolo v naravi na
svetovnem spletu. Kot vidimo, je 36% šol (N=19) iz vaškega okolja, torej se nahajajo v kraju, ki
je od mesta oddaljen več kot 12 km. Prav tako 36% je bilo mestnih šole, ki se nahajajo v mestih
(N=19). Najmanj pa je primestnih šol (28%; N=15), ki se nahajajo v krajih, ki so do 12 km
oddaljeni od mest.

25

23

20

Število šol

15

15

15

10

5

0
Majhna

Srednja

Velika

Velikost šol

Slika 2. Velikost šol.

Slika 2 prikazuje velikost šol. Največ, 23, je srednje velikih šol (250-400 učencev), sledijo velike
šole (več kot 400 učencev), ki jih je 15. Prav toliko je tudi majhnih šol (manj kot 250 učencev).

3.2

Pridobljeni podatki s spletnih strani šol
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Facebook stran šole

Spletna stran šole
3

Facebook in spletna stran šole

1

49

Slika 3. Pridobitev podatkov.

Kot je bilo za pričakovati, smo največ podatkov o zimski šoli v naravi na spletu pridobili na
spletnih straneh posameznih šol (Slika 3). Takšnih je bilo kar 49 oziroma 92,4%. Nekaj šol se je
predstavilo tudi na Facebook strani šole in tako poskrbelo, da bi objava dosegla večje število
bralcev. Te so bile 3 oziroma 5,7%. Ena šola (1,9%) si je za predstavitev zimske šole v naravi
izbrala le Facebook stran šole.

3.2.1 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Tabela 2
2. osnovna šola Slovenska Bistrica.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Mestna
455
2
0
Zdrav življenjski slog
5.
Alpsko smučanje
36

Nočni pohod
Adrenalinsko sankanje
Športne igre
Ogled filma
Ples
5 dni
Rogla
37,3 km
/
Več objav po dnevih
Koristne informacije

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Da
Ne
Dobra
9.-13.1.2017
Učenci in učitelji
Spletna stran šole
3.4.2017
http://www.2os-slb.si/galerija/u-ivanje-vsmuki/01132017-0851

2. osnovna šola Slovenska Bistrica je zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17 izvedla na
Rogli. Udeležili so se je učenci 5. razredov in je trajala 5 dni. Šolo v naravi so učitelji in učenci
predstavili na spletni strani šole. Vsebovala je koristne informacije za starše in slikovno gradivo.
Spletno predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.2 Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor
Tabela 3
Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic

Mestna
351
2
0
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Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Zdrav življenjski slog, Eko šola
5.
Alpsko smučanje
Pohod
Ples
Matematične naloge
5 dni
Ribnica na Pohorju
45,2 km
Apartmaji
Ena objava
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
6.3.2017
Učenci in učitelji
Spletna stran šole
3.4.2017
http://www.os-borcev.si/sola-v-naravi-5razred-ribnica-na-pohorju/

Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor je zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17
izpeljala v Ribnici na Pohorju. Udeležili so se je učenci 5. razredov in je trajala 5 dni. V spletni
predstavitvi je bilo navedeno, da so otroci reševali matematične naloge. Predstavitev je bila v
obliki ene objave na spletni strani šole, ki so jo napisali učenci in učitelji. Spletno predstavitev
zimske šole v naravi smo ocenili kot dobro.

3.2.3 Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor

38

Tabela 4
Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega
obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava
šola, Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko
šolo v naravi
Športne vsebine
Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti
predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Mestna
484
2

0
/
8.
Tek na smučeh
Nočni pohod
Ogled jam
Opazovanje živali
Priprava gledališke igre
5 dni
Rakov Škocjan
169 km
CŠOD
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
30.1.2017 - 2.2.2017
Učenci
Spletna stran šole
3.4.2017
https://www.abesednjak.si/index.php/2017/02/01/solav-naravi-rakov-skocjan-2/

Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor je zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17
izpeljala v Rakovem Škocjanu v domu CŠOD. Učenci 8. razredov so bili tam 5 dni in se spoznali
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s tekom na smučeh. Odšli so tudi na ogled jam in pripravili gledališko igro. Kraj izvede šole v
naravi je bil od šole oddaljen 169 kilometrov. Predstavitev, ki je bila objavljena na spletni strani
šole, so pripravili učenci in si zaslužili dobro oceno kakovosti spletne predstavitve.

3.2.4 Osnovna šola Benedikt
Tabela 5
Osnovna šola Benedikt.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Vaška
266
2
0
/
6.
/
/
/
Mariborsko Pohorje
41,7 km
Hotel
Ena objava
Koristne informacije
Ne
Ne
Pomanjkljiva
3.1.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
3.4.2017
http://www.os-benedikt.si/aktualno/obvestilain-novice/zimskasolavnaravi2017
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Osnovna šola Benedikt je majhna šola, saj ima le 266 učencev. Na šoli ne izvajajo nobenih
projektov, ki so povezani s športom. V šolskem letu 2016/17 so zimsko šolo v naravi izpeljali na
Mariborskem Pohorju. Udeležili so se je učenci 6. razredov. Spletna predstavitev je vsebovala
nekaj koristnih informacij za starše, vendar ni bilo predstavljenih nobenih dejavnosti, ki so jih
otroci izvajali. Spletno predstavitev je pripravila učiteljica in jo objavila na spletni strani šole.
Predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.5 Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Tabela 6
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave

Mestna
485
2
1
Zdrava šola
4.
Alpsko smučanje
Predavanje o varnosti na smučiščih
Predavanje o vesolju
5 dni
Ribnica na Pohorju
42 km
Planinski dom
Ena objava
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
19.1.2017
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Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Učitelj
Spletna stran šole
27.3.2017
http://www.osbi.si/dogodki/dogodki?start=6

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor je vključena v projekt Zdrava šola. Zimsko šolo v naravi so
v šolskem letu 2016/17 izpeljali v 4. razredu in je trajala 5 dni. Odpravili so se na Ribnico na
Pohorju in bivali v planinskem domu. Ena objava na spletni strani šole, ki jo je pripravil učitelj,
je vsebovala koristne informacije za starše. Predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.6 Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
Tabela 7
Osnovna šola bratov Polančičev Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena

Mestna
348
/
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
/
Alpsko smučanje
Nočni pohod
Ples
4 dni
Kope
56 km
/
Več objav po dnevih
Promocija
Da
Ne
42

Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Pomanjkljiva
2017
Učenci
Spletna stran šole
27.3.2017
http://www.osbp.si/tabori-in-sole-vnaravi/sole-v-naravi/956-svn-kope-2017-dan5

Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor je zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17
izpeljala na Kopah. Iz spletne predstavitve na spletni strani šole je razvidno, da je trajala 4 dni.
Avtorji predstavitve so bili učenci, ki so se udeležili šole v naravi. Predstavitev smo ocenili kot
pomanjkljivo.

3.2.7 Osnovna šola Cirkovce
Tabela 8
Osnovna šola Cirkovce.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje

Vaška
203
1
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
6. in 7.
Alpsko smučanje
Tek na smučeh
Ples
Družabne igre
5 dni
Javorniški Rovt
183 km
CŠOD - dom Trilobit
43

Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Ena objava
Promocija
Da
Ne
Dobra
/
Učenci
Spletna stran šole
6.4.2017
http://www.os-cirkovce.si/2017/03/16/sola-vnaravi-dom-trilobit-27-2-2017-3-3-2017/

Osnovna šola Cirkovce je vaška osnovna šola. V zimsko šolo v naravi so se v šolskem letu
2016/17 odpravili v Javorniški Rovt, kjer so preživeli 5 dni. Bivali so v CŠOD domu Trilobit.
Predstavitev na spletni strani šole razkriva, da so v šolo v naravi odšli učenci 6. in 7. razredov
skupaj. Predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.8 Osnovna šola Cirkulane - Zavrč
Tabela 9
Osnovna šola Cirkulane – Zavrč.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine

Vaška
272
/
1
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
/
Alpsko smučanje
Pohod
Ples
Bowling
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Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

5 dni
Trije Kralji
60,7 km
Hotel
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Dobra
26.12.2017
Učenci in učitelji
Spletna stran šole
6.4.2017
http://www.cirkulanezavrc.si/2016/12/26/zimska-sola-v-naravi-natreh-kraljih-2016/

Osnovna šola Cirkulane – Zavrč se je v zimsko šolo v naravi odpravila na Tri Kralje. Iz spletne
predstavitve ni bilo razvidno, kateri razred se je šole v naravi udeležil. Tam so preživeli 5 dni in
se izpopolnjevali v alpskem smučanju. Učenci in učitelji so skupaj ustvarili predstavitev in jo
objavili na spletni strani šole. Predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.9 Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Tabela 10
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)

Primestna
158
1
0
Zdrava šola
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Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

5. in 6.
Alpsko smučanje
Deskanje na snegu
Cirkuške spretnosti
/
Vogel
147 km
/
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
27.2.2017
/
Spletna stran šole
6.4.2017
http://www.cresnjevec.si/sola-v-naravi-4-in-5a/

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec ima le 158 učencev. V zimski šoli v naravi, ki so jo
izvedli na Voglu, so se otroci izpopolnjevali v alpskem smučanju in deskanju na snegu. Ker gre
za majhno šolo, so se odločili, da gredo v zimsko šolo v naravi otroci iz 5. in 6. razreda skupaj.
Predstavitev na spletni strani šole smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.10 Osnovna šola Draga Kobala Maribor
Tabela 11
Osnovna šola Draga Kobala Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu

Mestna
489
2
46

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava
šola, Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

1
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
Eko šola
7.
Alpsko smučanje
Deskanje na snegu
Tek na smučeh
Krpljanje
Plavanje
Zimski nogomet
Ples
Ogled nogometne tekme po televiziji
5 dni
Mariborsko Pohorje
7,5 km
Hotel
Več objav po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
17.2.2017
/
Facebook stran šole
27.3.2017
https://www.facebook.com/pg/osdkmb/photos
/?tab=album&album_id=1860452317573129

Osnovna šola Draga Kobala Maribor je vključena v projekte Zdrava šola, Eko šola in Zdrav
življenjski slog. V šolskem letu 2016/17 so izvedli zimsko šolo v naravi v 7. razredu. Učenci so
lahko izbirali med alpskim smučanjem, deskanjem na snegu in tekom na smučeh. Kraj izvedbe je
bilo Mariborsko Pohorje, ki je od šole oddaljeno le 7,5 kilometra. Predstavitev je bila objavljena
le na Facebook strani šole. Predstavitev smo ocenili kot dobro.
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3.2.11 Osnovna šola Duplek
Tabela 12
Osnovna šola Duplek.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Primestna
384
2
0
/
7.
Tek na smučeh
Družabne igre
/
Planica
222 km
/
Ena objava
Koristne informacije
Da
Ne
Pomanjkljiva
30.1.2017
/
Spletna stran šole
10.4.2017
http://osduplek.splet.arnes.si/2017/01/30/sola-vnaravi-7-razred/

Osnovna šola Duplek je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za učence 7.
razreda. Učenci so se spoznali s tekom na smučeh. Šola v naravi je potekala v Planici, ki je 222
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kilometrov oddaljena od šole. Skromno predstavitev na spletni strani šole smo ocenili kot
pomanjkljivo.

3.2.12 Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Tabela 13
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Primestna
554
4
0
Zdrava šola
Eko šola
3.
/
Astronomija
Igre risanja
/
/
27,2 km
CŠOD Škorpijon
Več objav
Koristne informacije
Da
Ne
Pomanjkljiva
16.-17.1.2017
Učenci in učitelji
Spletna stran šole
10.4.2017
http://www.os-hoce.si/2017/01/17/sola-v49

naravi-3-razred/
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za
učence 3. razredov. Bivali so v bližnjem CŠOD domu Škorpijon. Predstavitev, ki je bila
objavljena na spletni strani šole, ni razkrila športnih dejavnosti, ki so jih otroci izvajali.
Predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.13 Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru
Tabela 14
Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave

Primestna
327
2
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
Eko šola
3.
/
/
/
/
/ km
/
Ena objava
Promocija
Ne
Ne
Pomanjkljiva
/
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Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

/
Spletna stran šole
10.4.2017
http://www.osflv.si/index.php?option=
com_content&view=article&id=445:sola-vnaravi-3-

Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru je v šolskem letu 2016/17 izvedla
zimsko šolo v naravi za učence 3. razredov. Skromna predstavitev na spletni strani šole ni
ponudila veliko informacij in smo jo ocenili za pomanjkljivo.

3.2.14 Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor
Tabela 15
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija

Mestna
625
/
0
Zdrava šola
6.
Alpsko smučanje
Nočni pohod
Družabne igre
Ples
5 dni
Kope
90 km
/
Več objav po dnevih
Koristne informacije
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Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Da
Ne
Odlična
27.2.-3.3.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
10.4.2017
http://www.o-frs.mb.edus.si/2017/02/22/solav-naravi-kope/

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor je vključena v projekt Zdrava šola. V šolskem
letu 2016/17 so izvedli zimsko šolo v naravi v 6. razredu. Otroci so 5 dni preživeli na Kopah, kjer
je bil poudarek na učenju alpskega smučanja. Učiteljica je šolo v naravi predstavila v več objavah
na spletni strani šole. Spletno predstavitev smo ocenili z odlično oceno.

3.2.15 Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Tabela 16
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje

Mestna
710
4
1
Eko šola
4.
Alpsko smučanje
/
5 dni
Mariborsko Pohorje
18,5 km
CŠOD Planinka
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Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Več objav po dnevih
Koristne informacije
Da
Ne
Odlična
6.-10.2.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
Facebook stran šole
10.4.2017
http://osfpmaribor.splet.arnes.si/zimska-solav-naravi-za-ucence-4-razredov-v-solskemletu-20162017/

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor je velika šola in v šolskem letu 2016/17 so izvedli
zimsko šolo v naravi v 4. razredu. Odpravili so se do bližnjega CŠOD doma Planinka na
Mariborskem Pohorju. Učiteljica je predstavitev razdelila na več objav na spletni strani šole ter
Facebook strani šole. Predstavitev smo ocenili kot odlično.

3.2.16 Osnovna šola Gorišnica
Tabela 17
Osnovna šola Gorišnica.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Primestna
328
/
0
Eko šola
7.
Alpsko smučanje
53

Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Tek na smučah
Krpljanje
Spoznavanje gozda
Družabne igre
Socialne igre
Ples
5 dni
Smučišče Črna na Koroškem
127 km
CŠOD Peca
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
2017
Učenci
Spletna stran šole
10.4.2017
http://osgorisnica.eu/arhiv-dogodkov20162017.html

Osnovna šola Gorišnica je v šolskem letu 2016/17 izpeljala zimsko šolo v naravi v 7. razredu.
Odpravili so se do Črne na Koroškem, kjer so preživeli 5 dni. Predstavitev ni vsebovala koristnih
informacij za starše, zato smo jo ocenili kot dobro.

3.2.17 Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Tabela 18
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu

Primestna
163
/
54

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

0
Zdrava šola
4. in 5.
/
/
5 dni
Areško Pohorje
43 km
/
Ena objava
Promocija
Ne
Ne
Pomanjkljiva
13.9.2016
/
Spletna stran šole
10.4.2017
http://solalaporje.splet.arnes.si/event/zimskasola-v-naravi-areh-4-in-5-razred/

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje je majhna primestna šola. V šolskem letu 2016/17 so
izvedli zimsko šolo v naravi za otroke 4. in 5. razredov. Na Areškem Pohorju so preživeli 5 dni.
Predstavitev na spletni strani šole je bila zelo skromna, kar zadeva koristnih informacij za starše,
slikovnega gradiva in predstavitev dejavnosti. To predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.18 Osnovna šola Hajdina
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Tabela 19
Osnovna šola Hajdina.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Primestna
242
1
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
6.
Alpsko smučanje
Bowling
5 dni
Trije Kralji
38,9 km
Hotel
Ena objava
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
20.3.2017
Učenka
Spletna stran šole
10.4.2017
http://www.os-hajdina.si/2017/03/20/dnevniksole-v-naravi-6-r/#more-2583

Osnovna šola Hajdina je v šolskem letu 2016/17 izvedla šolo v naravi za učence 6. razredov. Na
Treh Kraljih so preživeli 5 dni, kjer so bivali v hotelu. Poudarek je bil na alpskem smučanju.
Predstavitev je pripravila učenka, ki je nalogo opravila dobro.
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3.2.19 Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Tabela 20
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Mestna
440
2
0
/
/
Alpsko smučanje
Predavanje o vesolju
Predavanje o Himalaji
5 dni
Areško Pohorje
33,9 km
Planinski dom
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
9.1.2017
Učitelj
Spletna stran šole
11.4.2017
http://www.glazer.si/zimska-sola-v-naravi/

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše je v šolskem letu 2016/17 izpeljala zimsko šolo v naravi na
Areškem Pohorju. Lokacija je od šole oddaljena le 33,9 kilometra. Predstavitev je pripravil učitelj
in jo objavil na spletni strani šole. Predstavitev smo ocenili kot dobro.
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3.2.20 Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
Tabela 21
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Mestna
341
2
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
Eko šola
/
Alpsko smučanje
Bowling
5 dni
Trije Kralji
41,8 km
Hotel
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
30.1.-2.2.2017
Učenci in učitelji
Spletna stran šole
11.4.2017
http://www.padeznik-mojasola.si/obvestiloucenci-so-varno-prispeli-na-zimovanje-vhotel-jakec-na-treh-kraljih/

Osnovna šola Janka Padežnika je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi na Treh
Kraljih. Učenci so se izpopolnjevali v alpskem smučanju. V predstavitvi ni bilo koristnih
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informacij za starše. Predstavitev so skupaj pripravili učenci in učitelji ter jo objavili na spletni
strani šole v obliki ene objave po dnevih. Predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.21 Osnovna šola Jarenina
Tabela 22
Osnovna šola Jarenina.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Vaška
109
1
0
/
/
Alpsko smučanje
Risanje
4 dni
Rogla
73,5 km
/
Več objav po dnevih
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
1.-6.3.2017
Učenci
Spletna stran šole
11.4.2017
http://www.osjarenina.si/zimska-sola-vnaravi-2017/
59

Osnovna šola Jarenina je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi na Rogli. Iz
predstavitve ni bilo razvidno, kateri razred se je šole v naravi udeležil. Predstavitev so pripravili
učenci v obliki več objav po dnevih in jo objavili na spletni strani šole. Predstavitev smo ocenili
kot pomanjkljivo.

3.2.22 Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol
Tabela 23
Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave

Vaška
174
/
0
Zdrava šola
Eko šola
5.
Alpsko smučanje
Ples
Družabne igre
/
Kope
107 km
Planinski dom
Ena objava (videoposnetek)
Promocija
Da
Ne
Odlična
27.2.2017
Učitelj
60

Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Spletna stran šole in Youtube
11.4.2017
https://www.youtube.com/watch?v=
OJW8ePGBKas&feature=youtu.be

Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v
naravi za učence 5. razredov. Predstavitev je pripravil učitelj v obliki videoposnetka, ki ga je
objavil na video spletnem portalu Youtube in delil povezavo na spletni strani šole. Gre sicer za
promocijski posnetek, ki prikazuje življenje in dejavnosti v šoli v naravi, vendar smo ga ocenili
kot odlično predstavitev.

3.2.23 Osnovna šola Juršinci
Tabela 24
Osnovna šola Juršinci.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija

Vaška
229
2
0
Zdrav življenjski slog
Eko šola
6.
Alpsko smučanje
Ples
Družabne igre
5 dni
Weinebene (Avstrija)
119 km
Planinski dom
Ena objava
Koristne informacije
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Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Da
Ne
Dobra
2017
Učenka
Spletna stran šole
11.4.2017
http://www.osjursinci.si/

Osnovna šola Juršinci je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za učence 6.
razredov. Za razliko od večine ostalih šol so se odločili, da otroke odpeljejo v Avstrijo,
natančneje na smučišče Weinebene. Tam so preživeli 5 dni in se podrobneje spoznali z alpskim
smučanjem. Spletno predstavitev je naredila učenka in jo objavila na spletni strani šole.
Predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.24 Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane
Tabela 25
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje

Primestna
370
2
0
/
6.
Alpsko smučanje
Družabne igre
/
Kope
94,5 km
Planinski dom
62

Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Več objav
Koristne informacije
Da
Ne
Pomanjkljiva
23.1.2017
Učitelji in učenci
Spletna stran šole
11.4.2017
http://www.ospoljcane.si/novice/20170123/olav-naravi-6-razred

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v
naravi za učence 6. razreda. Izvedli so jo na Kopah, kjer so bivali v planinskem domu. Spletno
predstavitev so ustvarili učenci in učitelji in jo objavili na spletni strani šole v obliki več objav.
Predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.25 Osnovna šola Kamnica
Tabela 26
Osnovna šola Kamnica.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Primestna
333
2
0
Zdrava šola
8.
Alpsko smučanje
Orientacijski pohod
Lokostrelstvo
63

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

/
5 dni
Rogla
49,5 km
CŠOD Gorenje
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
27.2.2017
Učenci
Spletna stran šole
11.4.2017
https://www.oskamnica.si/index.php/aktualno/267%C5%A1vn-rogla

Osnovna šola Kamnica je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za učence 8.
razreda. Tam so otroci izpopolnjevali znanje alpskega smučanja, se preizkusili v lokostrelstvu in
orientacijskem pohodu. Bivali so v CŠOD domu Gorenje, ki se nahaja pod Roglo. Učenci so
predstavitev objavili na spletni strani šole. Predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.26 Osnovna šola Korena
Tabela 27
Osnovna šola Korena.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,

Vaška
151
1
0
Zdrava šola
64

Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

5.
Alpsko smučanje
Krpljanje
Plezanje
Obisk rudnika
Ples
5 dni
Smučišče Črna na Koroškem
116 km
CŠOD Peca
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Dobra
23.-27.1.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
12.4.2017
http://www.okorena.mb.edus.si/5sola_v_naravi_2.html

Osnovna šola Korena je v šolskem letu 2016/17 izpeljala zimsko šolo za učence 5. razreda. Bivali
so v CŠOD domu Peca. Imeli so pester program, ki je vključeval alpsko smučanje, krpljanje,
plezanje, ples in obisk rudnika. Objava je bila na spletni strani šole in smo jo ocenili za dobro.

3.2.27 Osnovna šola Kungota
Tabela 28
Osnovna šola Kungota.
Lokacija šole

Vaška
65

Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

384
/
2
/
5.
Plezanje
Družabne igre
Ples
Štafetne igre
Obisk muzeja
Spoznavanje živali
5 dni
Vojsko na Idrijo
212 km
/
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
2017
Učiteljica
Spletna stran šole
12.4.2017
http://www.os-sp-kungota.si/Vojsko17.html

Osnovna šola Kungota je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za učence 5.
razreda. V predstavitvi ni bilo zaslediti, kateri zimski šport je bil v ospredju. Učenci so 5 dni
preživeli v Vojskem nad Idrijo. Na spletni strani šole je učiteljica objavila predstavitev v obliki
ene objave po dnevih. Predstavitev smo ocenili kot dobro.
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3.2.28 Osnovna šola Lenart
Tabela 29
Osnovna šola Lenart.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Vaška
441
/
0
Eko šola
6.
/
/
5 dni
Areško Pohorje
44,8 km
/
Ena objava
Koristne informacije
Ne
Ne
Dobra
1.1.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
12.4.2017
http://www.oslenart.si/zimska-sola-v-naraviza-6-razrede/

Osnovna šola Lenart je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za učence 6.
razredov. Pet dni so otroci s spremljevalci preživeli na Areškem Pohorju. Učitelja sta spisala
obvestilo še pred odhodom, zato ni bilo nobenih predstavitev dejavnosti. Predstavitev, objavljeno
na spletni strani šole, smo ocenili kot dobro.
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3.2.29 Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
Tabela 30
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Mestna
227
2
0
Zdrava šola
Eko šola
5.
Alpsko smučanje
Nočni pohod
/
5 dni
Kope
87,3 km
/
Več objav po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
13.-17.3.2017
Učitelji
Spletna stran šole
12.4.2017
http://www.os-leon.si/13-3-2017-prvi-dan-nakopah/

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi na
Kopah. Učenci 5. razredov so tam preživeli pet dni. Učitelji so na spletni strani šole objavili
predstavitev, ki smo jo ocenili kot dobro.
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3.2.30 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj
Tabela 31
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Mestna
843
4
1
Zdrava šola
Eko šola
6.
Alpsko smučanje
Bowling
5 dni
Trije Kralji
42,8 km
Hotel
Več objav
Koristne informacije
Da
Ne
Pomanjkljiva
12.-15.12.2016
Učitelj
Spletna stran šole
Facebook stran šole
13.4.2017
http://www.os-ljudskivrtptuj.si/zimska
-sola-v-naravi-12-12-2016/
https://www.facebook.com/profile.php?id
69

=100014536660507&sk=photos&collection_tok
en=100014536660507%3A2305272732%3A69&s
et=a.112089315952290.1073
741825.100014536660507&type=3&pnref=story
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj je velika šola. V šolskem letu 2016/17 jo je obiskovalo 843
učencev. Učenci 6. razredov so se za 5 dni preselili v zimsko šolo v naravi na Tri Kralje.
Predstavitev je bila objavljena na spletni strani šole ter na Facebook strani šole in smo jo ocenili
kot pomanjkljivo.

3.2.31 Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
Tabela 32
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve

Vaška
240
1
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
Eko šola
5.
Alpsko smučanje
/
5 dni
Kope
71,7 km
/
Ena objava
Koristne informacije
Ne
Ne
Pomanjkljiva
70

Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

30.1.2017
Učitelj
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.oslovrenc.si/2017/01/30/petosolcina-kopah/

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju sodeluje v projektih Zdrav življenjski slog, Zdrava šola in Eko
šola. V šolskem letu 2016/17 so organizirali zimsko šolo v naravi za otroke 5. razredov. Z
alpskim smučanjem so se spoznavali na Kopah. Spletno predstavitev smo ocenili kot
pomanjkljivo.

3.2.32 Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
Tabela 33
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe

Mestna
547
3
0
/
7.
Alpsko smučanje
Deskanje na snegu
Plavanje
Badminton
Namizni tenis
Disko
Obisk muzeja
Družabne igre
5 dni
Cerkno
71

Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

171 km
/
Več objav
Promocija
Da
Ne
Dobra
13.3.2017
Učenci
Spletna stran šole
27.3.2017
http://www.ludvik.si/sola-v-naravi/

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v
naravi za otroke 7. razredov. Pet dni so preživeli v Cerknem, kjer so smučali in deskali na snegu.
Predstavitev so pripravili učenci in jo objavili na spletni strani šole. Predstavitev smo ocenili kot
dobro.

3.2.33 Osnovna šola Majšperk
Tabela 34
Osnovna šola Majšperk.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Vaška
319
/
2
/
/
Alpsko smučanje
Krpljanje
72

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Tek na smučeh
Pustovanje
5 dni
Mariborsko Pohorje
40,3 km
CŠOD Planinka
Ena objava
Koristne informacije
Da
Ne
Odlična
2017
Učitelj
Spletna stran šole
14.4.2017
https://sites.google.com/a/osmajsperk.si/sportna-vzgoja-dk/uvod/zimska2017

Osnovna šola Majšperk je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi na Mariborskem
Pohorju. V predstavitvi ni bilo navedeno, kateri razred se je šole v naravi udeležil. Zvedeli pa
smo, da so bivali v CŠOD domu Planinka in se ukvarjali z alpskim smučanjem in krpljanjem. Na
spletni strani šole je učitelj objavil predstavitev, ki smo jo ocenili za odlično.

3.2.34 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Tabela 35
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic

Primestna
609
2
1
73

Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Zdrava šola
Eko šola
7.
Alpsko smučanje
Tek na smučeh
Plezanje
Pohod
Miselni večer
Astronomija
Kepanje
5 dni
Areško Pohorje
16,7 km
CŠOD Planinka
Več objav po dnevih
Koristne informacije
Da
Ne
Odlična
24.2.-4.3.2017
Učitelj
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.sola-miklavz.si/?p=3373

Osnovna šola Miklavž na Dravskem Polju je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v
naravi za otroke 7. razredov na Areškem Pohorju. Otroci so se spoznali z alpskim smučanjem in
tekom na smučeh. Bivali so v CŠOD domu Planinka. Učitelj je pripravil predstavitev in jo objavil
na spletni strani šole. Ocenili smo jo za odlično.

3.2.35 Osnovna šola Miklavž pri Ormožu
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Tabela 36
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Primestna
269
2
1
Zdrava šola
Eko šola
5.
Alpsko smučanje
Pohod z baklami
Bowling
Branje
Ples
Družabne igre
Spoznavanje narave
/
Trije Kralji
83,7 km
Hotel
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
20.12.2016
Učenci
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.os-miklavz.si/zimska-sola-trijekralji/
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Osnovna šola Miklavž pri Ormož je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za
učence 5. razredov na Treh Kraljih. V objavi ni bilo navedenega trajanja šole v naravi.
Predstavitev na spletni strani šole so pripravili učenci in smo jo ocenili za pomanjkljivo.

3.2.36 Osnovna šola Olge Meglič
Tabela 37
Osnovna šola Olge Meglič.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov

Mestna
329
2
0
Zdrava šola
Eko šola
6.
Alpsko smučanje
Plavanje
Športne igre
Ples
5 dni
Rogla
64,6 km
Hotel
Ena objava po dnevih
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
13.12.2016
Učenci
Spletna stran šole
76

Datum pridobitve podatkov
Povezava

14.4.2017
http://www.olgica.si/2016/12/13/zimska-solav-naravi-3/

Ptujska osnovna šola Olge Meglič je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za
otroke 6. razredov. Pet dni so otroci preživeli na Rogli. Predstavitev so pripravili učenci in jo
objavili na spletni strani šole. Ocenili smo jo za dobro.

3.2.37 Osnovna šola Ormož
Tabela 38
Osnovna šola Ormož.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija

Mestna
367
2
0
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
Eko šola
7.
Alpsko smučanje
Tek na smučeh
Nočni pohod
Plezanje
Astronomija
5 dni
Kranjska Gora
250 Km
CŠOD Kranjska Gora
Ena objava po dnevih
Promocija
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Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Da
Ne
Pomanjkljiva
16.-19.1.2017
Učitelj
Spletna stran šole
14.4.2017
https://www.osormoz.si/2017/01/12/zimskasola-v-naravi-csod-kranjska-gora-7-razred/

Osnovna šola Ormož je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za otroke 7.
razredov. V Kranjski Gori so se otroci izpopolnjevali v znanju alpskega smučanja in teka na
smučeh. Predstavite je pripravil učitelj in jo objavil na spletni strani šole. Ocenili smo jo za
pomanjkljivo.

3.2.38 Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
Tabela 39
Osnovna šola Partizanska bolnica Jesen Tinje.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje

Primestna
106
1
0
/
/
Alpsko smučanje
/
/
Trije Kralji
9 km
Hotel
78

Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Ena objava
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
12.1.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.ostinje.si/?p=1429&show=gallery

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko
šolo v naravi na Treh Kraljih. Smučišče je od šole oddaljeno le 9 kilometrov. Skromno
predstavitev je pripravila učiteljica. Ocenili smo jo za pomanjkljivo.

3.2.39 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
Tabela 40
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe

Vaška
381
1
2
Zdrava šola
Eko šola
5.
Alpsko smučanje
/
5 dni
Areško Pohorje
79

Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

45,5 km
Planinski dom
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
14.2.2017
/
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.osoplotnica.si/2017/02/14/zimskasola-v-naravi/

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo
v naravi za otroke petih razredov. Iz spletne predstavitve je bilo zaznati, da so otroci smučali.
Predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.40 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Tabela 41
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Mestna
777
4
1
Zdrava šola
Eko šola
5.
Alpsko smučanje
Nočni pohod
80

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Družabne igre
/
Trije Kralji
17,3 km
Hotel
Več objav
Koristne informacije
Ne
Ne
Odlična
23.-27.1.2017
Vodstvo šole
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.ospo-slb.si/cgibin/stran.pl?id=4&izris=izpisiNovi
co&st_pod=1507&jezik=slo&templ=0

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je vključena v projekt Zdrava šola in Eko
šola. Učenci 5. razredov so se preselili na Tri Kralje, kjer so se izpopolnjevali v alpskem
smučanju. Spletno predstavitev je pripravilo vodstvo šole in jo objavilo na spletni strani šole.
Predstavitev smo ocenili kot odlično.

3.2.41 Osnovna šola Rače
Tabela 42
Osnovna šola Rače.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,

Vaška
329
/
0
Zdrav življenjski slog
81

Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Zdrava šola
Eko šola
7.
/
/
/
Kranjska Gora
200 km
CŠOD Kranjska Gora
Ena objava
Koristne informacije
Ne
Ne
Pomanjkljiva
2017
/
Spletna stran šole
14.4.2017
http://www.osrace.si/index.php?
option=com_content&view=article&id=146&I
temid=525

Osnovna šola Rače je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za otroke 7.
razredov. Na šoli izvajajo projekte Zdrav življenjski slog, Eko šola in Zdrava šola. Spletna
predstavitev je bila skromna, saj ni imela predstavljenih dejavnosti ali slikovnega gradiva, zato
smo jo ocenili za pomanjkljivo.

3.2.42 Osnovna šola Rada Robiča Limbuš (1)
Tabela 43
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš (1).
Lokacija šole

Primestna
82

Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

380
2
0
/
3.
Tek na smučeh
Kviz
Pustovanje
3 dni
Areško Pohorje
21 km
/
Ena objava po dnevih
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
27.2.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
18.4.2017
http://www.oslimbus.si/2017/02/27/sola-vnaravi-3-razred-3/

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš je v šolskem letu 2016/17 izvedla zimsko šolo v naravi za
otroke v 3. razredu. Spoznali so se s tekom na smučeh, se zabavali v kvizu in pustovanju. Na
Areškem Pohorju so preživeli tri dni. Predstavitev, objavljeno na spletni strani šole, smo ocenili
kot dobro.

3.2.43 Osnovna šola Rada Robiča Limbuš (2)
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Tabela 44
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš (2).
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Primestna
380
2
0
/
7.
Alpsko smučanje
Nočni pohod
Sankanje
/
/
Galsterbergalm (AUS)
233 km
/
Ena objava po dnevih
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
9.1.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
18.4.2017
http://www.oslimbus.si/2017/01/09/sola-vnaravi-7-razred-2/

Osnovna šola Rada Robiča je v šolskem letu 2016/17 organizirala tudi zimsko šolo v naravi za
otroke 7. razredov. Odpravili so se prek meje, na avstrijsko smučišče Galsterbergalm. Tam so
otroci izpopolnjevali znanje alpskega smučanja, se sankali in se odpravili na nočni pohod.
Učiteljica je predstavitev objavila na spletni strani šole in smo jo ocenili kot dobro.
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3.2.44 Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj
Tabela 45
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Vaška
381
2
1
Zdrava šola
2. in 3.
Alpsko smučanje
Sankanje
Družabne igre
Ples
3
Ribnica no Pohorju
60,2 km
Apartmaji
Ena objava po dnevih
Promocija
Da
Ne
Dobra
16.3.2017
/
Spletna stran šole
18.4.2017
http://www.ossentilj.si/2017/03/16/zimskasola-v-naravi-ribnica-na-pohorju/

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi
za otroke 2. in 3. razreda. Otroci so tri dni preživeli v Ribnici na Pohorju. Tam so se
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izpopolnjevali v alpskem smučanju, se zabavali s sankanjem, družabnimi igrami in plesom.
Predstavitev na spletni strani šole smo ocenili kot dobro.

3.2.45 Osnovna šola Selnica ob Dravi
Tabela 46
Osnovna šola Selnica ob Dravi.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Vaška
336
2
2
Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
5.
Alpsko smučanje
/
7 dni
Kranjska Gora
179 km
/
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Dobra
10.2.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
18.4.2017
http://www.o-selnica.mb.edus.si/petosolci-vzimski-soli-v-naravi-2/
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Osnovna šola Selnica ob Dravi je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za
otroke 5. razredov. Za sedem dni so se otroci preselili v Kranjsko Goro, kje so se izpopolnjevali v
alpskem smučanju. Predstavitev je bila objavljena na spletni strani šole in smo jo ocenili kot
dobro.

3.2.46 Osnovna šola Sladki Vrh
Tabela 47
Osnovna šola Sladki Vrh.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov

Vaška
271
2
0
Eko šola
6. in 7.
Alpsko smučanje
/
5 dni
Ribnica na Pohorju
65 km
/
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
/
/
Spletna stran šole
87

Datum pridobitve podatkov
Povezava

18.4.2017
http://www.os-sladki-vrh.com/Dogodki.aspx

Osnovna šola Sladki Vrh je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za otroke v
6. in 7. razredu. Za pet dni so se odpravili v Ribnico na Pohorju. Tam so izpopolnjevali tehniko
alpskega smučanja. Skromno predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.

3.2.47 Osnovna šola Slave Klavore Maribor
Tabela 48
Osnovna šola Slave Klavore Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena

Mestna
325
2
0
Zdrava šola
Eko šola
8.
Tek na smučeh
Lokostrelstvo
Pohod
Športno plezanje
Ples
Opazovanje ptic
5 dni
Spuhlja pri Ptuju
31,5 km
CŠOD Štrk
Več objav
Koristne informacije
Da
Ne
88

Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Dobra
16.-20.1.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
Facebook stran šole
18.4.2017
http://www.solaklavora.si/2017/01/16/sola-vnaravi/
https://www.facebook.com/solaklavora/

Osnovna šola Slave Klavore Maribor je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi
za učence 8. razredov. Pet dni so preživeli v Spuhlji pri Ptuju, kje je CŠOD dom Štrk. Preizkusili
so se v teku na smučeh in opazovali ptice. Predstavitve so objavili na spletni strani šole in
Facebook strani šole. Celotno predstavitev smo ocenili kot dobro.

3.2.48 Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Tabela 49
Osnovna šola Šmartno na Pohorju.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje

Vaška
77
1
0
/
/
Alpsko smučanje
/
/
Trije Kralji
10,3 Km
Hotel
89

Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Ena objava
Promocija
Da
Ne
Pomanjkljiva
13.2.2017
Učitelj
Spletna stran šole
18.4.2017
http://www.smartnopoh.si/2017/02/13/zimska-sola-v-naravi-2/

Osnovna šola Šmartno na Pohorju je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi na
Treh Kraljih. Otroci so bivali v hotelu. Skromno predstavitev na spletni strani šole smo ocenili
kot pomanjkljivo.

3.2.49 Osnovna šola Sveta Ana
Tabela 50
Osnovna šola Sveta Ana.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje

Vaška
227
3
1
/
5.
Alpsko smučanje
Tek na smučeh
Družabne igre
/
90

Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Areško Pohorje
46,6 Km
CŠOD Planinka
Več objav
Promocija
Da
Ne
Dobra
25.1.-10.2.2017
/
Spletna stran šole
20.4.2017
http://www.sveta-ana.org/?start=50

Osnovna šola Sveta Ana je zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17 organizirala na Areškem
Pohorju. Učenci 5. razredov so se izpopolnjevali ali spoznavali z alpskim smučanjem in tekom na
smučeh. Bivali so v CŠOD domu Planinka. Predstavitev je bila objavljena na spletni strani šole in
smo jo ocenili kot dobro.

3.2.50 Osnovna šola Sveti Tomaž
Tabela 51
Osnovna šola Sveti Tomaž.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine

Vaška
166
1
0
/
6.
Alpsko smučanje
91

Druge vsebine

Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Zdravstvene vsebine
Bonton
Ure geografije
Družabne igre
5 dni
Ribnica na Pohorju
95,3 Km
Apartmaji
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Dobra
26.2.2017
Učiteljica
Spletna stran šole
20.4.2017
http://www.ostomaz.si/?p=4413

Osnovna šola Sveti Tomaž je majhna šola, ki je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo
v naravi za učence 6. razreda. Poleg alpskega smučanja so imeli raznolik spremljevalni program,
ki je vseboval zdravstvene vsebine, bonton, ure geografije in družabne igre. Učiteljica je spisala
predstavitev in jo objavila na spletni strani šole. Ocenili smo jo za dobro.

3.2.51 Osnovna šola Tabor I Maribor
Tabela 52
Osnovna šola Tabor I Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic

Mestna
550
3
0
92

Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Zdrav življenjski slog
Zdrava šola
Eko šola
6. in 7.
Alpsko smučanje
Tek na smučeh
/
3 dni
Rogla
60,4 Km
/
Več objav
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
/
Učitelj
Spletna stran šole
20.4.2017
http://www.os-tabor1.si/index.php?start=10

Osnovna šola Tabor I Maribor je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za
učence 6. in 7. razredov. Za tri dni so se odpravili na Roglo, kje so se izpopolnjevali v znanju
alpskega smučanja in teka na smučeh. V predstavitvi so bile koristne informacije za starše.
Predstavitev, objavljeno na spletni strani šole, smo ocenili kot dobro.

3.2.52 Osnovna šola Velika Nedelja
Tabela 53
Osnovna šola Velika Nedelja.
Lokacija šole

Primestna
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Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

305
/
1
Zdrava šola
7.
Alpsko smučanje
Družabne igre
Predstavitev glasbil
5 dni
Smučišče Črna na Koroškem
136 Km
CŠOD Peca
Ena objava
Promocija
Da
Ne
Dobra
/
/
Spletna stran šole
20.4.2017
http://www.ovn.mb.edus.si/slike/peca2017/index.htm

Osnovna šola Velika Nedelja je primestna šola. V šolskem letu 2016/17 so učence 7. razredov
peljali v zimsko šolo v naravi v CŠOD dom Peca. Na smučišču Črna na Koroškem so
izpopolnjevali tehniko alpskega smučanja. Predstavitev je bila objavljena na spletni strani šole in
smo jo ocenili kot dobro.

3.2.53 Osnovna šola Videm
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Tabela 54
Osnovna šola Videm.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Primestna
422
3
2
Zdrav življenjski slog
6. in 7.
Alpsko smučanje
Ogled filma
Ples
/
Rogla
77,3 Km
Hotel
Več objav
Koristne informacije
Da
Ne
Dobra
12.-19.12.2016
Učitelj
Spletna stran šole
21.4.2017
http://zavod.solavidem.si/2016/12/12/zimskasola-v-naravi-rogla-2/
http://zavod.solavidem.si/2016/12/19/zimskasola-v-naravi-6-razred/
http://zavod.solavidem.si/2016/12/19/zimskasola-v-naravi-6-razred-foto/
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Osnovna šola Videm je v šolskem letu 2016/17 izpeljala zimsko šolo v naravi za učence 6. in 7.
razredov. Učenci so se učili alpskega smučanja na Rogli. Učitelj je naredil predstavitev in jo
objavil na spletni strani šole. Ocenili smo jo kot dobro.

3.2.54 Waldorfska šola Maribor
Tabela 55
Waldorfska šola Maribor.
Lokacija šole
Število učencev na šoli
Število oddelkov v posameznem razredu
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Število podružnic
Projekti (Zdrav življenjski slog, Zdrava šola,
Eko šola)
Razred, v katerem so izvedli zimsko šolo v
naravi
Športne vsebine
Druge vsebine
Trajanje
Kraj izvedbe
Oddaljenost kraja izvedbe od šole
Bivanje
Način predstavitve na spletu
Informacije, koristne za starše, in/ali
promocija
Slikovno gradivo
Cena
Subjektivna ocena kakovosti predstavitve
Datum objave
Avtor/-ica objave
Pridobitev podatkov
Datum pridobitve podatkov
Povezava

Mestna
150
/
/
/
5.
Tek na smučeh
/
4 dni
/
/
/
Ena objava
Koristne informacije
Ne
Ne
Pomanjkljiva
/
/
Spletna stran šole
21.4.2017
http://www.waldorf-maribor.si/program/sole96

v-naravi
Waldorfska šola Maribor je v šolskem letu 2016/17 organizirala zimsko šolo v naravi za učence
5. razredov. Trajala je 4 dni. Na spletni strani šole smo zasledili eno objavo, ki se je navezovala
na zimsko šolo v naravi. Skromno predstavitev smo ocenili kot pomanjkljivo.
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Slika 3. Razred, v katerem so šole izvedle zimsko šolo v naravi.

Šole so v šolskem letu 2016/17 izvedle zimske šole v naravi v različnih razredih (Slika 3). Največ
jih je bilo v 5. razredu (15 šol oziroma 24,6%). Tesno jim sledi število šol, ki so jo izvedle v 6. ali
7. razredu. Takšnih je bilo 14 (23%) in 13 (21,3%). Kovač idr. (2011) v Učnem načrtu za športno
vzgojo navajajo, da je priporočljiva izvedba zimske šole v naravi v 5. ali 6. razredu osnovne šole.
Ugotavljamo, da večina šol to upošteva. Najbolj izstopa število šol, ki so jo izvedle v začetku
tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7. razredu. Hipoteze, da večina šol izvede
zimsko šolo v naravi v 5. razredu, ne moremo potrditi. Kar pa preseneča, je, da se je veliko šol
odločilo, da zimsko šolo v naravi izvede v 6. in 7. razredu. Lahko celo trdimo, da je šol, ki so
izvedle zimsko šolo v naravi v 5., 6. ali 7. razredu približno enako.
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Slika 4. Razred, v katerem so šole izvedle zimsko šolo v naravi, glede na velikost šol.

Število šol

Majhne šole so v šolskem letu 2016/17 izvedle zimske šole v naravi v 4.,5.,6. in 7. razredu.
Največ (8) jih je bilo izvedenih v 5. razredu. Pet šol je zimsko šolo v naravi izvedlo v 6. razredu
in po ena v 4. in 7. razredu (Slika 4). Ti podatki nam povedo, da so se majhne šole najbolj držale
priporočil, ki narekujejo, da bi naj šole izvedle zimsko šolo v naravi v 5. ali 6. razredu osnovne
šole. Velike šole so v tem obdobju (5. in 6. razred) izvedle zimsko šolo v naravi 6-krat, srednje pa
9-krat. Srednje velike šole so imela največji razpon, od 2. do 8. razreda. Ugotovili smo, da se
priporočil glede izvedbe (5. ali 6. razred) najbolj držijo majhne šole (N=15; 86,7%), sledijo
srednje velike šole (N=22; 40,9%) in tesno za njimi še velike šole s 40% (N=15).
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Slika 5. Razred, v katerem so šole izvedle zimsko šolo v naravi, glede na lokacijo šol.

Mestne šole so zimske šole v naravi v šolskem letu 2016/17 izvedle v enem od 4. do 8. razreda.
Največ jih je izvedlo v 5. razredu. Tudi vaške šole so v največ primerih izvedle zimsko šolo v
naravi v 5. razredu, tesno pa so sledile tiste, ki so jo izvedle v 6. razredu. Kot vidimo (Slika 5), se
je največ primestnih šol odločilo, da jo izvede v 7. razredu, kar se ne sklada s priporočili stroke
(5. ali 6. razred). Ugotovili smo, da se priporočil glede izvedbe (5. in 6. razred) najbolj držijo
vaške šole (N=18; 72,2%), sledijo mestne (N=17; 52,9%) in primestne (N=18; 38,9%).
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Slika 6. Športne vsebine v zimski šoli v naravi.

Največ, kar 42 (N= 83; 79,2%) šol, je v zimski šoli v naravi izvedlo alpsko smučanje. Sledita tek
na smučeh in pohod, za katera se je odločilo 13 šol oziroma 24,5% (N=83). Deskanje na snegu so
v zimski šoli v naravi ponudile le tri šole oziroma 5,7% (N=83). Hipotezo, da večina šol v zimski
šoli v naravi najpogosteje ponudi alpsko smučanje, lahko potrdimo (Slika 6).
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Slika 7. Druge vsebine v zimski šoli v naravi.

Slika 7 prikazuje druge vsebine, ki niso povezane z zimskimi športi in so jih šole izvajale v
zimskih šolah v naravi. Največ, 20 (N=50; 37,7%) šol, je organiziralo ples. Sledijo družabne igre,
ki jih je izvedlo 15 (N=50; 28,3%) šol. Nekatere šole so organizirale predavanja, ogled filmov,
obisk muzejev in pustovanje.
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Slika 8. Trajanje šole v naravi.

Večina šol je zimsko šolo v naravi izvedla v 5 dneh (Slika 8). Takšnih šol je bilo 32 oziroma
60,4% (N=53). Kar pri 15 predstavitvah (N=53; 28,3% šol) pa tega podatka nismo našli. Tako
lahko našo hipotezo, ki predpostavlja, da največ zimskih šol v naravi traja 5 dni, potrdimo. To je
skladno s priporočili, ki sta jih navedla Kovač in Jurak (2012), da naj bi šole v naravi trajale 5
dni. Nekatere šole pa so izvedle le 3- oziroma 4-dnevne šole v naravi. Teh je bilo 7 (N=53;
9,5%). V raziskavi smo zasledili tudi šolo, ki se je odločila, da bo zimska šola v naravi trajala 7
dni.
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Slika 9. Trajanje šole v naravi glede na velikost šol.

Ne glede na velikost šole jih je največ izvedlo zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17 v 5
dneh (Slika 9). To je tudi v skladu s priporočili, ki sta jih navedla Kovač in Jurak (2012). Samo
ena velika šola se je odločila, da zimsko šolo v naravi izvede v treh dneh. Dve majhni šoli sta jo
izvedli v štiri dneh in po ena srednje velika šola jo je izvedla v treh, štirih in sedmih dneh.
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Slika 10. Trajanje šole v naravi glede na lokacijo šol.
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Vse primestne šole, ki so v spletni predstavitvi predstavile to informacijo, so imele zimske šole v
naravi, ki so trajale 5 dni (Slika 10). Nekaj več odstopanja smo zaznali pri mestnih šolah, kjer sta
dve izvedli šolo v naravi v 4 dneh in ena v 3 dneh. Največ odstopanja pa je bilo pri vaških šolah.
Največ (11) jih je bilo izvedenih v 5 dneh in po ena v 3, 4 in 7 dneh.
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Slika 11. Kraj izvedbe šole v naravi.

Največ, kar 8 šol oziroma 15,1% (N=54) se je odločilo, da bo zimsko šolo v naravi v šolskem
letu 2016/17 izvedlo na Treh Kraljih (Slika 7). Sledijo Rogla, Kope in Areško Pohorje; na vsaki
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od teh lokacij je šolo v naravi izvedlo 6 šol. Dve šoli sta se odločili, da zimsko šolo v naravi
izvedeta v sosednji Avstriji, ena na smučišču Weinebene in druga na Galsterbergalmu.

Tabela 56
Izvedba zimske šole v naravi na Pohorju.
Smučišče

Mariborsko Kope
Pohorje

Rogla

Število šol

5

6

6

Ribnica
na
Pohorju
5

Areško
Pohorje

Trije
Kralji

6

8

Skupaj %
na
Pohorju
36
67,9%

Odločili smo se, da združimo pohorska smučišča (Trije Kralji, Mariborsko Pohorje, Areško
Pohorje, Kope, Rogla, Ribnica na Pohorju) in ugotovili, da se je za izvedbo na teh smučiščih
odločilo kar 36 osnovnih šol, kar je 67,9% (N=54), kar je razumljivo, saj je Pohorje s svojimi
številnimi smučarskimi središči najbližje šolam v tej statistični regiji (Tabela 56).

Tabela 57
Oddaljenost kraja izvedbe zimske šole v naravi od šole.

Aritmetična sredina
Mediana
Modus
Maksimalna vrednost
Minimalna vrednost
Seštevek vseh kilometrov

83,6 km
60,6
/
250 km
5 km
4347,5 km

Tabela 57 prikazuje srednje vrednosti oddaljenosti kraja izvedbe zimske šole v naravi od šole. Če
pogledamo aritmetično sredino, ugotovimo, da so šole Podravske regije izbrale lokacijo, ki je v
povprečju oddaljena od šole 83,6 kilometra. Mediana, ki predstavlja vrednost na sredini, je 60,6
kilometra. Največja razdalja je znašala celo 250 kilometrov, saj se je Osnovna šola Ormož
odpravila v Kranjsko Goro. Najmanjša razdalja pa znaša 5 kilometrov; Osnovna šola Rada
Robiča Limbuš se je odpravila na Mariborsko Pohorje.
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manj kot 40 kilometrov

več kot 40 kilometrov

12
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Slika 12. Oddaljenost kraja izvede od šole.

Slika 12 prikazuje, da se je več kot tri četrtine šol (40 oziroma 76,9%) odpravilo v zimsko šolo v
naravi dlje kot 40 kilometrov od šole. Tako lahko hipotezo, da večina šol izvede zimsko šolo v
naravi v neposredni bližini kraja, v katerem je šola (oddaljenost do 40 kilometrov), zavrnemo, saj
je bilo takšnih šol le 12 oziroma 23,1%.
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Slika 13. Povprečna oddaljenost kraja izvedbe od šole glede na velikost šol.
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Pri izračunih povprečnih vrednosti oddaljenosti kraja izvedbe zimske šole v naravi v šolskem letu
2016/17, smo zaznali, da so se srednje velike šole v povprečju odpravile najdlje (101,92 km). Pri
velikih šolah je ta razdalja občutno krajša, saj smo izračunali vrednost 57,05 km (Slika 13).
Majhne šole pa so se najbolj približale povprečju vseh. V povprečju so se na zimsko šolo v naravi
odpravile 81,97 km od šole.
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Slika 14. Povprečna oddaljenost kraja izvedbe od šole glede na lokacijo šol.

Vaške šole so se v povprečju odpravile najdlje od šole v zimsko šolo v naravi (Slika 14).
Izračunali smo, da je v povprečju oddaljenost 93,24 km. Sledile so primestne šole s 87,32 km in
najbližje so se v povprečju odpravili učenci mestnih šol (70,34 km).
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Slika 15. Bivanje.

Slika 15 prikazuje, kje so učenci bivali v zimski šoli v naravi. Kar 34% šol (N=53) tega podatka
ni objavilo, 26% šol (N=14) je organiziralo bivanje v CŠOD domovih, sledijo pa šole, ki so
izbrale hotele (23%; N=12). Učenci so bivali tudi v planinskih domovih (11%; N=6) in
apartmajih (6%; N=3).
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Slika 16. Bivanje glede na velikost šol.

Ne glede na velikost šole jih je največ izbralo bivanje v hotelih oziroma CŠOD domovih (Slika
16). Pri srednje velikih šolah prednjačijo CŠOD domovi, pri velikih in majhnih šolah pa so hoteli
in CŠOD domovi enakomerno zastopani. Zanimivo je to, da se nobena velika šola ni odločila, da
otroci med zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2016/17 bivajo v apartmajih. Predvidevamo
lahko, da je število otrok preveliko in bi bila skupina preveč razpršena in manj obvladljiva.
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Slika 17. Bivanje glede na lokacijo šol.
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Ko smo pogledali bivanje v zimski šoli v naravi glede na lokacijo šole, smo ugotovili, da se
največ šol odloči za CŠOD domove in hotele, ne glede na lokacijo šole (Slika 17). Zanimivo je,
da je pri mestnih šolah v ospredju bivanje v hotelih, medtem ko vaške in primestne šole v
največjem številu bivajo v CŠOD domovih.

3.4

Spletne objave zimskih šol v naravi
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Slika 18. Način objave na spletu.

Po pregledu spletnih predstavitev smo ugotovili, da obstajajo štiri možnosti objav. Na Sliki 18
lahko vidimo, da se je največ šol, kar 24 (45,3%), odločilo le za eno objavo. Sledila je ena objava
po dnevih (12 šol oziroma 22,6%) in nato tesno skupaj še več objav (9 šol oziroma 17%) in več
objav po dnevih (8 šol oziroma 15,1%). Hipotezo, da večina šol predstavi zimsko šolo v naravi v
obliki ene objave na spletni strani šole, lahko zavrnemo. Takšnih šol je manj kot polovica
(45,3%), a vseeno tak način objave prevladuje.
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Slika 19. Način objave na spletu glede na velikost šol.

Način objave zimske šole v naravi na spletu se zelo razlikuje glede na velikost šole (Slika 19).
Majhne šole v veliki večini (12 šol oz. 80%) zimsko šolo v naravi predstavijo v obliki ene objave.
Srednje velike šole v več kot 50% naredijo več kot eno objavo ali jo razdelajo in predstavijo v
oblike ene objave po dnevih. Pri velikih šolah pa smo zaznali, da več kot 70% (N=11) šol naredi
spletne predstavitve zimske šole v naravi v obliki več objav.
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Slika 20. Način objave na spletu glede na lokacijo šol.
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Ko smo analizirali način objave na spletu glede na lokacijo šole, smo ugotovili velike razlike
(Slika 20). Vaške šole so se večino (15 oz. 78%) odločile za predstavitev zimske šole v naravi z
eno objavo na spletu. 52% (N=8) primestnih šol se je odločilo za eno objavo na spletu. Mestne
šole pa so v večini (11 šol oz. 58%) zimsko šolo v naravi predstavile v več objavah na spletu. Le
ena mestna šola se je odločila, da naredi predstavitev v obliki ene objave na spletu.
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47%
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Slika 21. Narava predstavitve na spletu.

Slika 21 prikazuje naravo predstavitev na spletu. Predstavitve smo razdelili samo na tiste, ki
vsebujejo koristne informacije za starše otrok, ki so oziroma še gredo v zimsko šolo v naravi, in
tiste, ki so le promocijsko sredstvo šole. Nekaj več je bilo šol, ki so objavile le promocijske
predstavitve zimskih šol v naravi (53%; N=28). Temu je lahko tako iz več razlogov. Najbolj
verjeten se nam zdi, da šole komunicirajo s starši prek drugih medijev in tako ne objavljajo
konkretnih informacij za starše na spletu, saj so to že naredile s posebnimi pisnimi sporočili ali
na roditeljskem sestanku. Zato se odločajo za objavo kratkih sestavkov, iz katerih je lahko
razbrati, kaj so učenci počeli in kako so se ob tem počutili. Vse skupaj pa popestrijo z objavo slik.
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Slika 22. Narava predstavitve na spletu glede na velikost šol.

Kot lahko vidimo iz zgornje Slike 22 je tudi vsebina samih predstavitev odvisna od velikosti šole,
ki jo objavi. Pri majhnih šolah je bilo tako 28% (N=4) predstavitev opremljenih s koristnimi
informacijami, pri srednje velikih šolah se je odstotek šol dvignil na 44% (N=10) in pri velikih
šolah je bil najvišji (72%; N=11).
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Slika 23. Narava predstavitve glede na lokacijo šol.
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Vsebnost koristnih informacij v spletnih predstavitvah zimskih šol v naravi narašča, ko gremo od
vasi proti mestu (Slika 23). Ugotovili smo, da spletne predstavitve mestnih šol v 63% (N=12)
vsebujejo koristne informacije. Pri primestnih šolah se gibamo pod 50% (N=7) in pri vaških
šolah je najnižji, in sicer 32% (N=6).
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15%
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Slika 24. Slikovno gradivo.

Kar 85 % (N=45) šol, vključenih v našo raziskavo, je v spletne predstavitve vključilo slikovno
gradivo (Slika 12). Slike so prikazovale dogajanje v zimski šoli v naravi. Otroke so tako slikali
pri dejavnostih na snegu in ob spremljevalnih dejavnostih. Na vseh slikah je bilo videti, da otroci
uživajo. Mogoče je temu tako zaradi izbora gradiva za objavo ali česa drugega.
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Slika 25. Slikovno gradivo glede na velikost šol.

Spletne predstavitve zimskih šol v naravi bi naj vsebovale tudi slikovno gradivo. Ko smo
pogledali vsebnost slikovnega gradiva in velikost šole, smo ugotovili, da je največji odstotek med
majhnimi šolami (20%; N=15), ki slikovnega gradiva nimajo vključenega v spletno predstavitev
(Slika 25). Pri srednje velikih in velikih šolah je ta odstotek nižji (13%; N=23 in 15).
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Slika 26. Slikovno gradivo glede na lokacijo šol.
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Ko smo pogledali vsebnost slikovnega gradiva glede na lokacijo šole, smo ugotovili, da je
največji odstotek med mestnimi šolami (89,5%; N=17), ki imajo vključeno slikovno gradivo v
spletne predstavitve zimskih šol v naravi. Sledijo primestne (86,7%; N=13) in nato še vaške šole
(79%; N=15). Ugotovili smo, da je vsebnost slikovnega gradiva v spletnih predstavitvah zimskih
šol v naravi odvisna od lokacije šole (Slika 26).
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Slika 27. Subjektivna ocena kakovosti predstavitve na spletu.

Za to raziskovalno delo smo oblikovali kriterije glede kakovosti spletne predstavitve šole v
naravi. Odlična predstavitev je morala vključevati bogato predstavitev dejavnosti, koristne
informacije za starše in veliko slikovnega gradiva. Na Sliki 27 lahko vidimo, da je bilo takšnih
predstavitev le 6 oziroma 11,4%. Največ je bilo povprečnih oziroma, kot smo jih poimenovali,
dobrih predstavitev. Teh je bilo 28 oziroma 52,8%. Imele so predstavljene dejavnosti in slikovno
gradivo. Nekaj pa je bilo tudi predstavitev, ki smo jih ocenili kot pomanjkljive. Vsebovale so
skromne informacije o dejavnostih v šoli v naravi. Teh je bilo 19 oziroma 35,8%.
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Slika 28. Kakovost predstavitve glede na velikost šole.

Iz Slike 28 lahko razberemo, da imajo šole, ne glede na velikost, največ predstavitev, ki so bile
ocenjene kot dobre. Pri majhnih šolah je bilo zaznati enako število pomanjkljivih predstavitev in
eno, ocenjeno odlično. Prav tako so pri srednje velikih šolah na drugem mestu pomanjkljive
predstavitve. Medtem smo pri velikih šolah na drugem mestu zabeležili odlične predstavitve.
Glede na podatke iz zgornje Slike 28 lahko zavrnemo hipotezo, ki govori, da je kakovost
predstavitve odvisna od velikosti šole. To smo preverili še s χ2 testom. Velikost šole smo določili
po kriterijih glede števila učencev v šolskem letu 2016/17. Določili smo, da so majhne šole tiste,
ki imajo manj kot 250 učencev, in velike tiste, ki jih imajo več kot 400. Vse vmes smo opredelili
kot srednje velike šole. Predstavitve smo ocenili po subjektivnih kriterijih. Odlične predstavitve
so vsebovale bogate predstavitve dejavnosti, koristne informacije za starše (datum, ura prihoda,
odhoda, telefonska številka vodje …) in veliko slikovnega gradiva. Dobre predstavitve so imele
predstavljene dejavnost, ki so jih opremili s slikovnim gradivom. Slabe predstavitve pa so imele
le skromno in nedomiselno predstavljene dejavnosti.
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Tabela 58
Kakovost spletne predstavitve in velikost šole.
.
Vrednost
χ2
Likelihood Ratio
Linear-by-Lynear
Association
Velikost vzorca

7,635
7,730
5,086

Prostostne stopnje
(df)
4
4
1

Raven statistične
pomembnosti ()
.106
.102
.024

53

V zgornji tabeli smo s χ2 testom ugotovili, da spremenljivki kakovost spletne predstavitve in
velikost šole nista statistično povezani in medsebojno odvisni (p=0,106).

100%
90%

1

2

3

80%
6

Število šol

70%
60%

10
12

50%

40%
30%
20%

8
7
4

10%
0%
vaške

primestne

mestne

Lokacija šol
pomankljiva

dobra

odlična

Slika 29. Kakovost predstavitve glede na lokacijo šol.

Slika 29 nam prikazuje kakovost predstavitve glede na lokacijo šol. Ugotovili smo, da so imele
najvišji odstotek dobrih in odličnih predstavitev mestne šole (79%; N=19). Presenetljivo so
sledile vaške šole s 63,2% (N=19). Največji delež pomanjkljivih predstavitev pa smo zaznali med
primestnimi šolami (53,3%; N=15).
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Slika 30. Avtorji spletnih objav.

Zanimalo nas je tudi, kdo so avtorji spletnih predstavitev zimskih šol v naravi. Ugotovili smo, da
je v največ primerih to učitelj (N=25; 47,2%). Sledijo učenci (N=10; 18,9%). Nekaj objav pa so
skupaj napisali učenci in učitelji (N=6; 11,3%). V kar 12 primerih (22,6%) pa avtor spletne
objave ni bil naveden (Slika 30).
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Slika 31. Avtorji spletnih objav glede na velikost šol.

Ko smo pogledali, kdo so avtorji spletnih objav glede na velikost šol, smo ugotovil, da je ne
glede na velikost šole učitelj tisti, ki v večini primerih napiše spletno predstavitev zimske šole v
naravi (Slika 31). Zanimivo je, da so pri velikih šolah učenci najmanj vključeni v izdelavo
spletnih predstavitev. Sami so izdelali le 2 oz. 14,3% spletnih predstavitev. Prav toliko odstotkov
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je bilo tudi predstavitev, ki so jih učenci na velikih šolah izdelali z učitelji. Ugotovili smo, da so
učenci najbolj vključeni v spletne predstavitve zimskih šol v naravi v primestnih šolah. Sami oz.
z učitelji so izdelali kar 50% (N=16) spletnih predstavitev.
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Slika 32. Avtorji spletnih objav glede na lokacijo šol.

Ko smo pogledali, kdo so avtorji objav glede na lokacijo šole, smo ugotovili, da je ne glede na
lokacijo šole učitelj tisti, ki v večini primerov sodeluje oz. kar napiše spletno predstavitev zimske
šole v naravi (Slika 32). Izpostavili bi, da je odstotek, kjer so spletno predstavitev napisali
učitelji, največji (N=17; 76,5%). Zanimivo je to, da v primestnih šolah učenci najbolj sodelujejo
pri nastajanju spletnih predstavitev zimskih šol v naravi (N=10; 50%).
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Slika 33. Avtorji objav in subjektivna ocena kakovosti predstavitve.

Spletne predstavitve zimskih šol v naravi so bolj kakovostne, če so avtorji učenci (Slika 16).
Tako ne moremo potrditi hipoteze, ki je predvidevala nasprotno. Učitelji so imeli 72% dobrih in
odličnih predstavitev in 28% pomanjkljivih predstavitev. Učenci so dosegli malenkost višje
ocene. Dobrih predstavitev je bilo 80% in pomanjkljivih le 20%. Izpostavili pa bi, da je bilo pri
učiteljih kar 24% predstavitev ocenjenih z najvišjo oceno, odlično, medtem ko pri učencih
predstavitev s tako dobro oceno ni bilo.

Tabela 59
Povzetek značilnosti statistične analize.

Vzorec

kakovost*avtor

Primeren za izračun

Pogrešan

Skupaj

N

Odstotki

N

Odstotki

N

Odstotki

41

77,4%

12

22,6%

53

100%
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Tabela 60
Avtorji in kakovost predstavitve.

Avtor
Učenci

Učitelji

Učenci in

Skupaj

učitelji
N
Kakovost Pomanjkljiva 2

%

N

%

N

%

N

%

4,9%

7

17%

2

4,9%

11

26,8%

4

9,8%

24

58,6%

Dobra

8

19,5% 12

29,3%

Odlična

0

0%

6

14,7% 0

0%

6

14,7%

10

24,4%

25

61%

14,7%

41

100%

Skupaj

6

V zgornji tabeli so predstavljeni podatki o številu predstavitev glede na subjektivno oceno
kakovosti te predstavitve. Izstopa 6 oziroma 14,7% odličnih predstavitev, ki so jih napisali
učitelji, ter 19,5% oziroma 8 dobrih predstavitev učencev.

Tabela 61
Razlika med kakovostjo spletne predstavitve in avtorji.

.
Vrednost
χ2
Likelihood Ratio
Linear-by-Lynear
Association
Velikost vzorca

5,450
7,503
.037

Prostostne stopnje
(df)
4
4
1

Raven statistične
pomembnosti ()
.244
.112
.847

41
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V zgornji tabeli smo s statističnim χ2 testom ugotavljali, ali obstajajo razlike med kakovostjo
spletne predstavitve in avtorji (učenci; učitelji; učenci in učitelji skupaj). Ugotavljamo, da ni
statistično značilne povezave med kakovostjo predstavitve in avtorji (p=0,244).
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RAZPRAVA

V Učnem načrtu za športno vzgojo Kovač idr. (2011) navajajo, da je priporočljiva izvedba
zimske šole v naravi v 5. ali 6. razredu osnovne šole. V naši raziskavi smo zaznali, da ta
priporočila upošteva nekaj manj kot polovica (47,6%) osnovnih šol iz Podravske statistične
regije. Torej hipoteze, da se večina zimskih šol v naravi izvede v 5. razredu, ne moremo potrditi.
Še bolj zanimivo je, da je izvedba zimskih šol v naravi enakomerno porazdeljena med 5., 6. in 7.
razred. V teh razredih se skupaj izvede kar 68,9% zimskih šol v naravi v regiji, iz katere smo
pridobili vzorec. Drugače je, če pogledamo analizo vseh šol v naravi za koledarsko leto 2014, ki
jo je pripravilo MIZŠ. Podatki kažejo, da je bilo največ šol v naravi v 5. razredu. Tesno skupaj pa
mu sledita 6. in 7. razred osnovne šole. V nadaljevanju razložijo, da je temu najverjetneje tako
zaradi sofinanciranja in subvencioniranja. Pristojno ministrstvo namreč šolam nakaže sredstva, ki
se odmerijo glede na število učencev v 5. razredu. Šole pa so pri tem obvezane, da vsaki
generaciji zagotovijo sredstva sofinanciranja in subvencioniranja enkrat v obdobju
osnovnošolskega šolanja, ki traja devet let. Pregledali smo tudi, v katerem razredu šole izvajajo
zimsko šolo v naravi glede na velikost in lokacijo šole. Ugotovili smo, da so se majhne šole
najbolj držale priporočil stroke (izvedba v 5. ali 6. razredu). V teh dveh razredih je zimsko šolo v
naravi izvedlo kar 86,7% majhnih osnovnih šol iz Podravske regije. Največji razpon med razredi
smo zaznali pri srednje velikih šolah. Izvedba zimske šole v naravi v šolskem letu 2016/17 se je
gibala med 2. in 8. razredom. Pri analizi izvedbe glede na lokacijo šole smo ugotovili, da je
72,2% vaških šol izvedlo zimsko šolo v naravi v času, kot to predvidevajo priporočila. Nasprotne
rezultate pa smo pridobili pri primestnih šolah (38,9%).

Glede na to, da se zimska šola v naravi imenuje tudi smučarska, lahko sklepamo, da bo tej
vsebini dan glavni poudarek. Šol, ki so v zimski šoli v naravi v šolskem letu 2016/17 izvedle
smučanje, je bilo 79,2%. Ta podatek nam potrdi hipotezo, da večina šol ponudi učencem v zimski
šoli v naravi alpsko smučanje. Če povzamemo Lešnika in Žvana (2007), smučanje vključuje tudi
deskanje na snegu in tek na smučeh. Takrat dobimo še večji delež, ki znaša 90,6%. To pa je bil
tudi prvotni namen zimskih šol v naravi v slovenskem prostoru (Kristan, 1998), torej otroke
naučiti smučanja v strnjeni obliki zunaj šolskega okoliša.

Seveda pa na zimskih šolah v naravi ni samo športnih dejavnosti. Otrokom se z različnimi
predavanji, obiski muzejev in ogledom filmov predstavi okolje, v katerem se trenutno nahajajo.
Tako prek praktičnih vsebin učitelji posredujejo snov, ki bi bila za klopmi v šolskih učilnicah
manj zanimiva. Veliko šol (66%) otrokom ponudi tudi sprostitev v obliki družabnih iger in
plesov. Opozoriti velja, da so to le vsebine, ki so jih šole predstavile na svojih spletnih straneh in
verjamemo, da je tega v praksi še več.

Večina šol (60,4%) organizira petdnevno zimsko šolo v naravi. Takšna so tudi priporočila stroke
(Kovač in Jurak, 2012). Tudi pri analizi šol v naravi za šolsko leto 2014, ki jo je naredilo MIZŠ,
so dobili podobne rezultate. Šol, ki so organizirale 5-dnevne šole v naravi, je bilo 71,6%. Ta
podatek nam potrdi hipotezo, da večina zimskih šol v naravi traja 5 dni. V našem primeru je
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rezultat nižji, kar je lahko posledica velikosti vzorca. Analiza MIZŠ je vsebovala vse izvedene
šole v naravi v koledarskem letu 2014 in naša raziskava se je nanašala le na Podravsko regijo in
še tukaj smo ostali brez 28,3% šol, ki tega podatka niso navedle v spletni predstavitvi. Zaznali
smo eno šolo, ki je z dolžino izvedbe kršila Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
(2012), ki v 7. členu navaja, da so šolske počitnice in nedelje pouka prosti dnevi. V naši raziskavi
smo zaznali eno šolo, ki je zimsko šolo v naravi izvedla v 7 dneh, v analizi MIZŠ sta bili 2 takšni
šoli in 3, ki so jo izvedle v 8 dneh. Dolžino izvedbe zimske šole v naravi smo primerjali tudi z
lokacijo šole in njeno velikostjo. Ugotovili smo, da se priporočil glede dolžine trajanja najbolj
držijo velike šole (91,7%), tesno pa jim sledijo srednje in majhne s približno 80% vsaka skupina.
Zanimivo pa je postalo, ko smo trajanje šole v naravi primerjali z lokacijo šol, saj smo ugotovili,
da so vse primestne šole, ki so ta podatek objavile na spletu (N=6), izvedle zimsko šolo v naravi
v 5 dneh. To so iste primestne šole, ki so se v le 38,9% držale priporočil glede izvedbe v 5. in 6.
razredu. Takšne podatke smo pridobili, vendar je vzorec premajhen, da bi lahko karkoli
posploševali, saj je verjetnost za napako prevelika.

Pred začetkom raziskave smo predvidevali, da bo kraj izvedbe zimske šole v naravi v bližini šole.
Mejno vrednost smo opredelili z oddaljenostjo 40 kilometrov. Pri tem smo bili v zmoti, saj smo s
pomočjo programa Microsoft Excel 2016 izračunali, da je bila mediana (vrednost na sredini
vzorca) 60,6 kilometra in aritmetična sredina 83,6 kilometra. Ugotovili smo, da se šole odpravijo
dlje kot 40 kilometrov v kar 76,9%. Tako smo zavrnili hipotezo, ki pravi, da večina šol izvede
zimsko šolo v naravi v neposredni bližini kraja, v katerem se šola nahaja (oddaljenost do 40
kilometrov). Šole Podravske statistične regije najraje izvedejo zimsko šolo v naravi na pohorskih
smučiščih. Takšnih smučišč je šest in na teh je v šolskem letu 2016/17 izvedlo zimsko šolo v
naravi kar 67,9% šol. Prevladovalo je smučišče nad Slovensko Bistrico, ki se imenuje Trije
Kralji. Tukaj je zimsko šolo v naravi izvedlo 15,1% osnovnih šol. Tesno mu sledijo ostala
smučišča na Pohorju, Rogla, Kope, Areško Pohorje, Ribnica na Pohorju in Mariborsko Pohorje.
Zanimivo je bilo, da sta se v raziskavi pojavili kar dve šoli, ki sta zimsko šolo v naravi izvedli v
sosednji Avstriji. Vendar še bolj zanimivo je dejstvo, da se je najdalj odpravila Osnovna šola
Ormož, ki pa ni šla na avstrijsko smučišče, vendar na drug konec Slovenije, v Kranjsko Goro. Ti
lokaciji sta oddaljeni 250 kilometrov. Drug ekstrem pa sta izbrali Osnovna šola Draga Kobala
Maribor in Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, ki sta se odpravili na bližnje smučišče
Mariborsko Pohorje, ki je oddaljeno 7,5 oziroma 5 kilometrov od šole. Takšna bližina ima dobre
in slabe lastnosti. Če izpostavimo slabe, bi rekli, da so otroci preblizu doma in lahko na smučišču
vsak trenutek srečajo nekoga, ki bi jih lahko zmotil pri učnem procesu. Dvomimo, da je vožnja z
gondolo otroku dovolj, da doživi občutek, da ni več doma. Ker pa se vse skupaj odvija na
lokalnem smučišču, ki ga nekateri redno obiskujejo s starši ali trenerji, je preklop toliko težji.
Dobra lastnost pa je seveda cena, ki se zelo zniža, če ni treba plačati prevoza. Vsak učitelj pa
najbolje ve, kaj je dobro za njegove učence in kje bo lahko s svojo ekipo najbolje izpeljal zimsko
šolo v naravi.

Izračunali smo tudi povprečno oddaljenost kraja izvedbe od šole glede na velikost šole in lokacijo
šole. Pridobili smo zanimive podatke, saj so bile razlike med srednje velikimi in velikimi šolami
kar velike. Srednje velike šole so se v povprečju odpravile 101,92 kilometra od šole, medtem ko
so se velike šole odpravile mnogo bližje (57,05 kilometra). Tukaj bi lahko sklepali, da so velike
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šole v mestih, predvsem v Mariboru, in so se odpravili na bližnja smučišča na Pohorju, a temu ni
tako. Res je, da so se mestne šole v povprečju odpravile najbližje šoli (70,34 kilometra), ampak
vseeno za približno 20% oz. 13 kilometrov dalje kot velike šole. Ugotovili smo, da so se najdlje v
povprečju odpravile vaške šole (93,24 kilometra). To je pa bilo za pričakovati, saj je veliko
vaških šol v Dravski dolini in bližje meji s Pomursko statistično regijo, kot s smučarskim
središčem te regije, Pohorjem.

Ko smo se umerili na to, kje otroci v zimskih šolah v naravi bivajo, smo dobili podatke, da je
največ takšnih šol, ki izvedbo prepustijo CŠOD domovom in posledično tudi tam bivajo (26%).
V analizi za šolsko leto 2014 na MIZŠ so dobili rezultate, da je v domovih CŠOD bivalo kar
45,9%. Tukaj moramo omeniti velikost vzorca ene in druge raziskave, ter na to, da v naši
raziskavi ni bilo podatka o bivanju za 34% sodelujočih osnovnih šol. Poleg tega pa velik del
domov CŠOD ne omogoča izpeljave zimske šole v naravi s smučanjem, ker okolica nima teh
pogojev. V Podravski regiji sta s temi pogoji le dva. Na slivniškem Pohorju je Dom Planinka in v
Zrečah Dom Gorenje. V naši raziskavi so sledili hoteli s 23%. Poudarili bi, da je zimsko šolo v
naravi na Treh Kraljih izvedlo 15,1% osnovnih šol in tam učenci bivajo v Hotelu Jakec, ker
planinskih domov ali apartmajev tam ni. To je namreč majhno smučišče. Veliko šol je izvedlo
šolo v naravi na Rogli, kje je med drugim tudi kar nekaj hotelov. Mogoče je ravno zato podatek,
ki ga je pridobilo MIZŠ, drugačen in govori, da se na drugo mesto uvrščajo planinski domovi.
Preverili smo tudi kako je z bivanjem glede na velikost in lokacijo šole. Ugotovili smo, da se
srednje velike šole najpogosteje odločijo za bivanje v CŠOD domovih (43,8%), sledijo jim velike
(40%) in nato majhne (33,3%). Zanimivo je to, da se nobena velika šola ni odločila, da z otroki v
zimski šoli v naravi biva v apartmajih. Sklepamo lahko, da je temu tako zaradi prevelikega števila
otrok v skupini, kar bi privedlo do razpršenosti skupine in posledično do slabše obvladljivosti in
manjše varnosti. Ko smo analizirali lokacijo šole in izbor bivanja za zimsko šolo v naravi smo
pridobili zanimive podatke. Ugotovili smo, da se vaške in primestne šole v največjem številu
odločajo za bivanje v CŠOD domovih, ki jim sledijo hoteli. Pri mestnih šolah je to obrnjeno, torej
so otroci v največjem številu bivali v hotelih. Razlike so res da majhne, ampak so zaznane.

Pri pridobivanju podatkov iz spletnih strani osnovnih šol pa se nismo osredotočili le na izvedbo
zimskih šol v naravi, ampak smo pregledali tudi same predstavitve. Zanimal nas je način objave,
kakšne informacije se nahajajo v predstavitvah in kako koristne so za starše, pregledali smo tudi
slikovno gradivo, zabeležili avtorja in spletno mesto, od koder smo podatke pridobili, na koncu
pa še podali subjektivno oceno same predstavitve zimske šole v naravi. To smo določili po prej
izdelanih kriterijih ocenjevanja. Takšnih ali podobnih raziskav nismo zasledili pri pregledu
dostopne literature. Ugotovili smo, da je najpogostejši način objave na spletu v obliki ene objave.
Za to se je odločilo 45,3% šol. Torej lahko hipotezo, ki pravi, da večina šol naredi predstavitev v
obliki ene objave, zavrnemo, čeprav tak način predstavitve prevladuje. To so objave, kjer so
zbrale vse informacije na enem mestu. Bolj pregledno se nam je zdelo poročanje v obliki
predstavitve po dnevih, pa naj bo to v eni objavi ali več. Tako smo lahko bralci z udeleženci
doživeli vsak dan posebej. Takšnih objav je bilo skupaj 37,7%. Ugotovili smo tudi, da z
velikostjo šole narašča tudi število oz. obseg spletnih objav. Pri majhnih šolah smo zasledili kar
80% objav v obliki enega zapisa, pri srednje velikih šolah smo zaznali že več objav ali objave po
dnevih. Tako je bilo predstavitev v obliki ene objave le 47,8%. Ko pa smo pogledali še velike
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šole, smo ugotovili, da je bila le ena predstavitev zimske šole v naravi zapisana v obliki ene
objave na spletu (6,7%). Zelo primerljive rezultate smo dobili, ko smo primerjali način objave in
lokacijo šole. Vaške so imele največ predstavitev v obliki ene objave (78%). Primestne so imele
takšnih predstavitev 52% in najmanj je bilo takšnih pri mestnih šolah (4,8%).

Zanimale so nas tudi informacije, ki so se jih šole odločile predstaviti. Presodili smo, ali so
informacije koristne za starše otrok, ki so v šoli v naravi, in tistih, ki šele gredo, ali gre le za
promocijo šole. Tukaj so se predstavitve skoraj enakomerno razdelile na dve skupini. Temu pa ni
bilo tako, ko smo vsebnost koristnih informacij primerjali z velikostjo šole. Ugotovili smo, da je
pri večjih šolah več koristnih informacij v spletnih predstavitvah zimskih šol v naravi. Tako je
bilo 28% majhnih šol, ki so imele predstavitev s koristnimi informacijami, velikih pa je bilo kar
72%. Isti trend smo zaznali pri naravi predstavitve glede na lokacijo šole. Najmanj je bilo vaških
šol s koristnimi informacijami in največ mestnih šol. Gotovo bi bilo bolj koristno, da so
predstavitve opremljene vsaj z osnovnimi podatki o šoli v naravi. Ne bi smeli manjkati podatki o
razredu, športnih in drugih dejavnostih in kratki predstavitvi le-teh, informacije o trajanju, kraju
izvedbe in bivanju, nepogrešljiv sestavni del je seveda slikovno gradivo, ki, kot pravijo »pove več
kot tisoč besed«. Na žalost ni nobena predstavitev vsebovala cene, ki bi morala biti dostopna.
Dobra predstavitev bi morala vključevati tudi prispevke učiteljev in učencev ter datum in uro
prihoda in odhoda, telefonsko številko vodje, datum in avtorja objave.

Slikovno gradivo je v svoje predstavitve zimskih šol v naravi vključilo 85% osnovnih šol. Nekaj
izmed teh se je odločilo za objavo videoposnetka. Pri podrobnejši analizi glede lokacije in
velikosti šole nismo dobili drugačnih podatkov. Odstotki so se gibali med 79 in 89% šol, ki so v
spletne predstavitve vključili slikovno gradivo. Pri objavi takšnih gradiv je treba biti zelo pazljiv,
nas opozarjajo v članku »Kako oblikovati šolsko spletno stran?«. Navajajo, da je treba pridobiti
posebno dovoljenje staršev za objavo slik njihovih otrok. Pri imenovanju je treba biti zelo
pozoren, da ne uporabljano celih osebnih lastnih imen. Omejiti se je treba na ime in priimek
izpustiti, da je morebitna zlonamerna identifikacija težja.

V enem od prejšnjih odstavkov smo govorili o tem, kaj vse mora vključevati kakovostna
predstavitev zimske šole v naravi. Za lažjo oceno smo izdelali kriterije in tako predstavitve šol
ocenili kot pomanjkljivo, dobro in odlično. Največ je bilo dobro ocenjenih predstavitev (52,8%).
Najmanj, 11,4%, pa je bilo odlično ocenjenih. Mogoče smo pri izdelavi kriterijev bili prestrogi ali
pa bi bilo bolje, če bi predstavitve ocenjevalo več ocenjevalcev, saj je lahko samo ena oseba
pristranska. Najbolj so na mejo med dobrimi in odličnimi predstavitvami vplivale koristnost
informacij in predstavitve samih dejavnosti. Koristnih informacij je bilo zelo malo, a menimo, da
so zelo pomemben del predstavitev. Večina šol je izdelala predstavitve, iz katerih je bilo vidno,
da so bile izdelane prehitro in površno. Preverili smo tudi kakovost spletne predstavitve glede na
velikost šole. Pri majhnih šolah je bilo največ spletnih predstavitev pomanjkljivih ali dobrih, pri
srednje velikih in velikih šolah pa so prevladovale dobre predstavitve. Največ odličnih
predstavitev so izdelale velikim šolam. Vendar takšen pogled ni bi dovolj, da bi lahko preverili
hipotezo, da velikost šole vpliva na kakovost predstavitve. Zato smo medsebojno odvisno
preverili še s χ2 testom, ki je pokazal, da spremenljivki nista statistično povezani ali medsebojno
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odvisni (p=0,106). Preverili smo tudi kakovost prestavitve glede na lokacijo in dobili podatke, da
je največ pomanjkljivih predstavitev pri primestnih šolah in najmanj pri mestnih. Mestne šole so
imele v povprečju najboljše predstavitve, sledile so vaške in nato še primestne šole.

Spletne predstavitve zimskih šol v naravi izdelujejo tako učitelji kot tudi učenci, v nekaterih
primerih pa oboji. Izvedeli smo, da so večino predstavitev naredili učitelji (47,2%), sledili so
učenci z 18,9%. Kar 22,6% šol ni navedlo avtorja, ki je predstavitev izdelal. Kasneje nas je
zanimalo tudi, ali so učitelji izdelali boljše predstavitve kot učenci. Ugotovili smo, da avtor
vpliva na subjektivno oceno kakovosti predstavitve. Pri združitvi kategorije dobro in odlično so
učenci dosegli 80% in učitelji 72%. Iz tega lahko sklepamo, da so učenci sicer izdelali boljše
predstavitve kot učitelji, a testiranje s χ2 testom kaže, da razlike niso statistično značilne. Preverili
smo tudi avtorje spletnih predstavitev zimskih šol v naravi glede na velikost in lokacijo šol.
Zanimivo je, da so učenci velikih šol najmanj vključeni v izdelavo spletnih predstavitve (28,6%),
medtem ko so bili pri srednje velikih šolah učenci vključeni v 50% izdelanih spletnih
predstavitev zimskih šol v naravi. Pri anali avtorjev glede na lokacijo smo ugotovili, da so učenci
najmanj vključeni v izdelavo spletnih predstavitev pri vaških šolah (76,5%), sledijo mestne šole z
58,8% in nato še primestne šole s 50%. Najbolj vključujejo učence v izdelavo spletnih
predstavitev zimskih šol v naravi srednje velike šole in primestne šole. Če sklepamo iz vseh teh
rezultatov, je recept za odlične predstavitve v skupnem delu učencev in učiteljev. Učenci opišejo,
kaj so počeli, učitelji pa to dopolnijo s koristnimi informacijami in slikovnim gradivom ter
objavijo na spletni strani šole.

S tem magistrskim delom smo pridobili podatke o zimskih šolah v naravi Podravske statistične
regije in s tem podrobneje predstavili nekatere značilnosti te organizacijske oblike. Izvedeli smo,
koliko dni v povprečju trajajo zimske šole v naravi, v katerih razredih jih izvajajo, katere vsebine
prevladujejo, dobili smo podatke o lokaciji izvedbe in o spletnih predstavitvah le-teh. Magistrsko
delo se nanaša na eno statistično regijo v Republiki Sloveniji, vendar ponuja model zbiranja
podatkov in možnost za nadaljnje raziskave na tem področju.

4.1

OMEJITVE RAZISKAVE

Pri raziskavi smo naleteli na določene omejitve. Prva je gotovo izbor le ene statistične regije.
Podravska regija ima dobre možnosti za izpeljavo zimske šole v naravi, saj ima Pohorje številna
smučišča in veliko možnosti za bivanja ob njih. Na Pohorju je šest smučišč (Mariborsko Pohorje,
Areško Pohorje, Ribniško Pohorje, Rogla, Trije Kralji in Kope). Mariborsko Pohorje je bilo med
sezonami 2010/11 in 2015/16 odprto v povprečju 111 dni. Na Rogli je bilo povprečje v istem
obdobju še višje, in sicer 122 dni (Primerjalnik smučišč, 2017). Obravnavana regija je tudi znana
po organizaciji in izvedbi tekem za Zlato lisico, ki se odvijajo na Mariborskem Pohorju. V sezoni
2016/17 je bila že 53. ponovitev tega tekmovanja. V teh letih so se tukaj zvrstile številne
slovenske smučarke, ki so dosegle vidnejše rezultate: Mateja Svet, Urška Hrovat, Nataša Bokal,
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Špela Pretnar, Katja Koren, Ilka Štuhec in Tina Maze (Mencinger, 2017). Prav tako so odlični
tudi smučarji iz te regije. V zadnjem času boljše rezultate dosegata Klemen Kosi in Boštjan
Kline, ki sta oba iz tega okolja. To je otrokom, ki pred televizijskimi sprejemniki ali v živo
gledajo svoje idole, še večja spodbuda za ukvarjanje s tem športom. Seveda pa v Podravski regiji
ni vse lepo in smo zaznali tudi omejitve, ki vplivajo na ukvarjanje s tem športom. Finančna moč
je tukaj med slabšimi v državi (BDP na prebivalca je v letu 2015 znašal 15.456€); kot vemo, so
športi, ki jim s skupno besedo rečemo smučanje, dragi.

Druga pomanjkljivost je, da smo podatke pridobili le iz spletnih strani, ne pa iz letnih poročil o
uresničitvi letnega delovnega načrta posamezne šole. Šole na svojih spletnih straneh ne objavljajo
vseh podatkov, ki smo jih hoteli pridobiti. Temu je tako, ker šole nimajo določil, kaj bi naj na
spletnih straneh objavljale, ampak se same odločajo, kaj bodo predstavili obiskovalcem svojih
spletnih strani in česa ne. Nekateri podatki (npr. o številu učencev v osnovni šoli) bi kot
pomemben podatek o velikosti šole moral biti javno dostopen, vendar nam je bil pri nekaterih
šolah ta podatek dostopen le v tajništvu osnovne šole. Dobili smo ga prek telefonskega klica
oziroma elektronskega sporočila.

Omejitev je gotovo tudi to, da so informacije, ki smo jih zbrali o zimskih šolah v naravi, odvisne
od tistega, ki je napisal spletno objavo in dejansko ne odražajo kakovosti dela v šoli v naravi.

Podatke smo pridobili le za eno šolsko leto (2016/17) in zavedati se moramo, da je lahko v
vsakem šolskem letu izvedba zimskih šol v naravi odvisna od vremenskih in snežnih pogojev,
torej lahko delež izvedb zaradi tega niha. Snežni pogoji morajo biti v načrtovanem obdobju
izvedbe zimske šole v naravi, ki je pri večini šol v januarju, februarju in marcu. Če v
načrtovanem terminu ni snežnih pogojev, šola težko dobi nov termin, saj so drugi že zasedeni in
kapacitete omejene.

5

SKLEP

Naši cilji so se nanašali na izvedbo in spletne predstavitve zimskih šol v naravi osnovnih šol iz
Podravske statistične regije. Prvi sklop je bil vezan na izvedbo zimskih šol v naravi in drugi na
spletne predstavitve le-teh. V magistrskem delu smo izhajali iz podatkov, ki smo jih lahko
pridobili na javno dostopnih šolskih spletnih straneh. Naši cilji so bili ugotoviti, v katerem
razredu šole izvajajo zimsko šolo v naravi, katere športne vsebine prevladujejo, koliko časa traja,
lokacijo izvedbe in oddaljenost od šole, na kak način šole na spletu predstavijo to vzgojnoizobraževalno obliko dela, ugotoviti kakovost predstavitev po posebni lestvici opredelitve in
avtorje objav. Zadane cilje smo izpolnili in pridobili zanimive podatke.
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Glede na cilje smo postavili sedem hipotez. Tri smo uspeli potrditi in štiri zavrniti. Mogoče bi
tukaj izpostavili, da je izvedba zimskih šol v naravi enakomerno porazdeljena med 5., 6. in 7.
razred osnovne šole, kar odstopa od priporočil stroke, ki predvideva izvedbo v 5. ali 6. razredu.
Zanimivo je tudi, da se je večina šol odločila, da izvede zimsko šolo v naravi dlje od lokacije
šole, kot smo predvidevali. Iz naših predvidevanih 40 km se je mediana nahajala na 60,6 km in
aritmetična sredina na 83,6 km.

Ugotavljamo tudi, da velikost šole ne vpliva na kakovost predstavitve, saj razlike med velikimi,
srednje velikimi in majhnimi šolami niso statistično značilne. Ugotovili smo tudi, da ni statistično
značilnih razlik med predstavitvami učencev in učiteljev. Recept za odlično predstavitev je, da
učenci opišejo, kaj so počeli, učitelji pa to dopolnijo s koristnimi informacijami in slikovnim
gradivom ter objavijo na spletni strani šole.

Prišli smo do zaključka, da bi morale šole posvetiti več pozornosti spletnim predstavitvam svojih
dejavnosti. V predstavitvah ne bi smeli manjkati podatki o razredu, športnih in drugih
dejavnostih, informacije o trajanju, kraju izvedbe in bivanju, nepogrešljiv sestavni del je seveda
slikovno gradivo. Odlična predstavitev bi morala vsebovati še ceno in prispevke učiteljev in
učencev ter datum in uro prihoda in odhoda, telefonsko številko vodje ter datum in avtorja
objave.

Zbrane podatke bi v prihodnosti veljalo dopolniti še z analizami drugih statističnih regija, saj bi
tako dobili bolj celovito sliko o izpeljavi zimske šole v naravi v Sloveniji. Ker šole na spletnih
straneh ne objavljajo vseh podatkov, pa bi bilo zanimivo analizirati izpeljavo teh dejavnosti tudi
s posebnim poročevalnim sistemom, kjer bi šole vsakoletno posredovale podatke pristojnemu
ministrstvo, to pa bi pripravilo letno poročilo in ga javno objavilo na svojih spletnih straneh.
Tako bi dobili kakovostnejši pregled na izpeljavo posameznih oblik šolskega programa.

129

6

VIRI

Analiza
ŠVN
za
koledarsko
leto
(2014).
(14.6.2017).
Pridobljeno
iz
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pdf/Analiza_SVN
_2014.pdf
Domovi. (16.5.2017). Center
http://www.csod.si/dom
Kako

šolskih

in

obšolskih

dejavnosti.

Pridobljeno

iz

oblikovati šolsko spletno stran. (15.6.2017). SAFE.SI. Pridobljeno
http://old.safe.si/db/32/1902/Nasveti/Kako_oblikovati_solsko_spletno_stran/

iz

Kovač, M. in Jurak, G. (2012). Izpeljava športne vzgoje. Didaktični pojavi, športni programi in
učno okolje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Kovač, M., Markun Puhar, N., Lorenci, B., Novak, L., Planinšec, J., Hrastar, I., … Muha, V.
(2011). Učni načrt. Program osnovna šola. [Elektronski vir]. Pridobljeno iz
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/
UN_sportna_vzgoja.pdf
Kokalj, I. (2012). Šola v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Ljubljana: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti.
Kristan, S. (1998). Šola v naravi. Radovljica: Didakta.
Kristan, S., Cankar, F., Kovač, M. in Praček, T. (1992). Smernice šolske športne vzgoje.
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Lešnik, B. in Žvan, M. (2007). Naše smučine. Ljubljana: SZS - ZUTS Slovenije.
Mencinger,
U.
(2017).
Zgodovina
Naj
Naj.
Pridobljeno
iz
http://www.zlatalisica.si/nc/organizacija/zgodovina/?tx_goldenhistoryview_pi1%5Bshow
_naj_naj%5D=1
Podravska regija. (20.7.2017). Statistični urad Republike
http://www.stat.si/obcine/sl/2012/Region/Index/2

Slovenije.

Pridobljeno

iz

Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004). Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09
(19.6.2017). Pridobljeno iz http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933

130

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007). Uradni list RS,
št.
57/07,
65/08,
99/10,
51/14,
64/15
(19.6.2017).
Pridobljeno
iz
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli (1996). Uradni list RS, št. 29/96, 65/00, 102/07 – Zosn-F
(22.6.2017). Pridobljeni iz https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/10716
Pravilni o šolskem koledarju za osnovne šole (2012). Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.
(18.6.2017). Pridobljeno iz http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347
Primerjalnik smučišč. (28.7.2017). Delo –
http://smucisca.delo.si/mariborsko-pohorje/

slovenska

smučišča.

Pridobljeno

Seznam
osnovnih
šol.
(3.4.2017).
Pridobljeno
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010

iz

iz

Šola v naravi za devetletno osnovno šolo. Koncept. (2001). Pridobljeno 1.6.2017 s
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/progra
m_drugo/Sola__v__naravi.pdf
Ustanovitev CŠOD. (16.5.2017). Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Pridobljeno iz
http://www.csod.si/stran/ustanovitev-csod
Veljavni predpisi s področja izobraževanja. (7.6.2017). Ministrstvo za izobraževanje znanost in
šport. Pridobljeno iz http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_pred
pisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (1996). Uradni list RS, št.
16
/07
(6.6.2017).
Pridobljeno
iz
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
Zakon o osnovni šoli (1996). Uradni list RS, št. 81/06 (21.6.2017). Pridobljeno iz
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2011). Uradni list RS št. 87/11 in
40/12
–
ZUJF
(15.6.2017).
Pridobljeno
iz
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=Z AKO6129

131

7
7.1

PRILOGE
Seznam povezav do spletnih predstavitev

OSNOVNA ŠOLA

SPLETNA POVEZAVA

Osnovna šola Draga
Kobala Maribor

https://www.facebook.com/pg/osdkmb/photos/?tab=album&album
_id=1860452317573129

Osnovna šola Duplek

http://os-duplek.splet.arnes.si/2017/01/30/sola-v-naravi-7-razred/

Osnovna šola Franceta
Prešerna Maribor

http://osfpmaribor.splet.arnes.si/zimska-sola-v-naravi-za-ucence4-razredov-v-solskem-letu-20162017/

Osnovna šola Gorišnica

http://osgorisnica.eu/arhiv-dogodkov-20162017.html

Osnovna šola Gustava
Šiliha Laporje

http://solalaporje.splet.arnes.si/event/zimska-sola-v-naravi-areh-4in-5-razred/

2. osnovna šola Slovenska
Bistrica

http://www.2os-slb.si/galerija/u-ivanje-v-smuki/01132017-0851

Osnovna šola Cirkulane Zavrč

http://www.cirkulane-zavrc.si/2016/12/26/zimska-sola-v-naravina-treh-kraljih-2016/

Osnovna šola dr. Jožeta
Pučnika Črešnjevec

http://www.cresnjevec.si/sola-v-naravi-4-in-5-a/

Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše

http://www.glazer.si/zimska-sola-v-naravi/

Osnovna šola Ludvika
Pliberška Maribor

http://www.ludvik.si/sola-v-naravi/

Osnovna šola Franca
Rozmana - Staneta
Maribor

http://www.o-frs.mb.edus.si/2017/02/22/sola-v-naravi-kope/

Osnovna šola Korena

http://www.o-korena.mb.edus.si/5sola_v_naravi_2.html

Osnovna šola Olge Meglič

http://www.olgica.si/2016/12/13/zimska-sola-v-naravi-3/

Osnovna šola Benedikt

http://www.os-benedikt.si/aktualno/obvestila-innovice/zimskasolavnaravi2017

Osnovna šola Bojana
Ilicha Maribor

http://www.osbi.si/dogodki/dogodki?start=6
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Osnovna šola "Borcev za
severno mejo" Maribor

http://www.os-borcev.si/sola-v-naravi-5-razred-ribnica-napohorju/

Osnovna šola bratov
Polančičev Maribor

http://www.osbp.si/tabori-in-sole-v-naravi/sole-v-naravi/956-svnkope-2017-dan-5

Osnovna šola Cirkovce

http://www.os-cirkovce.si/2017/03/16/sola-v-naravi-dom-trilobit27-2-2017-3-3-2017/

Osnovna šola Selnica ob
Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/petosolci-v-zimski-soli-v-naravi2/

Osnovna šola Franca
Lešnika - Vuka Slivnica
pri Mariboru

http://www.osflv.si/index.php?option=com_content&view=article
&id=445:sola-v-naravi-3-razred&catid=88&Itemid=1152

Osnovna šola Hajdina

http://www.os-hajdina.si/2017/03/20/dnevnik-sole-v-naravi-6r/#more-2583

Osnovna šola Dušana
Flisa Hoče

http://www.os-hoce.si/2017/01/17/sola-v-naravi-3-razred/

Osnovna šola Jarenina

http://www.osjarenina.si/zimska-sola-v-naravi-2017/

Osnovna šola Juršinci

http://www.osjursinci.si/

Osnovna šola Lenart

http://www.oslenart.si/zimska-sola-v-naravi-za-6-razrede/

Osnovna šola Leona
Štuklja Maribor

http://www.os-leon.si/13-3-2017-prvi-dan-na-kopah/

Osnovna šola Rada
Robiča Limbuš

http://www.oslimbus.si/2017/01/09/sola-v-naravi-7-razred-2/
http://www.oslimbus.si/2017/02/27/sola-v-naravi-3-razred-3/

Osnovna šola Ljudski vrt
Ptuj

http://www.os-ljudskivrtptuj.si/zimska-sola-v-naravi-12-12-2016/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014536660507&sk
=photos&collection_token=100014536660507%3A2305272732%
3A69&set=a.112089315952290.1073741825.100014536660507&
type=3&pnref=story

Osnovna šola Lovrenc na
Pohorju

http://www.oslovrenc.si/2017/01/30/petosolci-na-kopah/

Osnovna šola Miklavž pri
Ormožu

http://www.os-miklavz.si/zimska-sola-trije-kralji/

Osnovna šola Pohorskega

http://www.osoplotnica.si/2017/02/14/zimska-sola-v-naravi/
133

bataljona Oplotnica
Osnovna šola Kajetana
Koviča Poljčane

http://www.ospoljcane.si/novice/20170123/ola-v-naravi-6-razred

Osnovna šola Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica

http://www.ospo-slb.si/cgibin/stran.pl?id=4&izris=izpisiNovico&st_pod=1507&jezik=slo&t
empl=0

Osnovna šola Rače

http://www.osrace.si/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=146&Itemid=525

Osnovna šola Rudolfa
Maistra Šentilj

http://www.ossentilj.si/2017/03/16/zimska-sola-v-naravi-ribnicana-pohorju/

Osnovna šola Sladki Vrh

http://www.os-sladki-vrh.com/Dogodki.aspx

Osnovna šola Kungota

http://www.os-sp-kungota.si/Vojsko17.html

Osnovna šola Tabor I
Maribor

http://www.os-tabor1.si/index.php?start=10

Osnovna šola Partizanska
bolnišnica Jesen Tinje

http://www.os-tinje.si/?p=1429&show=gallery

Osnovna šola Sveti Tomaž

http://www.ostomaz.si/?p=4413

Osnovna šola Velika
Nedelja

http://www.o-vn.mb.edus.si/slike/peca2017/index.htm

Osnovna šola Janka
Padežnika Maribor

http://www.padeznik-mojasola.si/obvestilo-ucenci-so-varnoprispeli-na-zimovanje-v-hotel-jakec-na-treh-kraljih/

Osnovna šola Šmartno na
Pohorju

http://www.smartno-poh.si/2017/02/13/zimska-sola-v-naravi-2/

Osnovna šola Slave
Klavore Maribor

http://www.solaklavora.si/2017/01/16/sola-v-naravi/
https://www.facebook.com/solaklavora/

Osnovna šola Miklavž na
Dravskem polju

http://www.sola-miklavz.si/?p=3373

Osnovna šola Sveta Ana

http://www.sveta-ana.org/?start=50

Waldorfska šola Maribor

http://www.waldorf-maribor.si/program/sole-v-naravi

Osnovna šola Videm

http://zavod.solavidem.si/2016/12/12/zimska-sola-v-naravi-rogla2/
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http://zavod.solavidem.si/2016/12/19/zimska-sola-v-naravi-6razred/
http://zavod.solavidem.si/2016/12/19/zimska-sola-v-naravi-6razred-foto/
Osnovna šola Majšperk

https://sites.google.com/a/os-majsperk.si/sportna-vzgojadk/uvod/zimska-2017

Osnovna šola Angela
Besednjaka Maribor

https://www.abesednjak.si/index.php/2017/02/01/sola-v-naravirakov-skocjan-2/

Osnovna šola Kamnica

https://www.os-kamnica.si/index.php/aktualno/267-%C5%A1vnrogla

Osnovna šola Ormož

https://www.osormoz.si/2017/01/12/zimska-sola-v-naravi-csodkranjska-gora-7-razred/

Osnovna šola Jožeta
Hudalesa Jurovski dol

https://www.youtube.com/watch?v=OJW8ePGBKas&feature=you
tu.be
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