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DODATNE INFORMACIJE  

CŠOD Breženka 

 

DOSTOP 

 

Dostop do CŠOD Breženka je iz koprske smeri po glavni cesti na krožišču Valeta- odcep za 

Portorož, Piran in Fieso. Pri prvem naslednjem krožišču zavijete za Piran in Fieso. Cesta pelje 

mimo naselja Beli križ do odcepa za Fieso, kjer se začne spuščati proti morju. Mimo garažne 

hiše na vrhu Pirana zavijete desno. Glejte turistično tablo-HOTEL BARBARA. Cesta se v 

Fiesi nekoliko zoži, vendar se z avtobusom lahko pripeljete do peščenega parkirišča pri 

velikem jezeru. Od tu naprej boste morali po cesti do parkirišča hotela Barbara (približno 300 

m), kjer je tudi oznaka za naš dom Breženka. Cesta zavije desno strmo v klanec, kjer boste po 

50 metrih hoje prišli pred dom. Opozarjamo, da ta del ceste hodite v strnjeni koloni po skrajno   

levi strani cestišča, zaradi nevarnosti naleta.  

 

BIVALNI POGOJI 

 

V domu Breženka imamo 21 sob,  ki so razporejene v treh etažah.  

Na voljo imamo 10 štiri-posteljne, 2 tro-posteljne, 1 pet- posteljno, 7 dvo-posteljnih sob in 1 

eno posteljno sobo( soba za invalida). Skupaj je 66 ležišč. V primeru večjega števila učence, 

bomo le- te tudi namestili v sobe za goste, ki so ob centralni stavbi s svojim posebnim 

vhodom. Vse sobe imajo svojo kopalnico  z WC –ji in tuši. 

Jedilnica ima 68 sedežev, učilnica pa 30 sedežev.  

Za hitrejšo namestitev učencev ob prihodu v dom prosim, da učitelji predhodno pripravijo 

razpored učencev po sobah. 

 

USMERJENI PROSTI ČAS 

 

Ob domu imamo športno igrišče in okolici je možno izvajati razne športne aktivnosti:  

namizni tenis, badminton, odbojka, košarka, nogomet, hokej na travi, ultimate frizbe. V 

primernih temperaturah morja pa se bomo tudi  v njem okopali. 

Tisti učenci, ki si športnih aktivnostih ne želijo, bodo lahko izbrali med različnimi družabnimi 

igrami, likovnimi ali kiparskimi delavnicami.  

Priporočamo, da učenci prinesejo s seboj loparje za namizni tenis in badminton, žoge, 

glasbene inštrumente, knjige in razne družabne igre. 

           

 

DODATNE VSEBINE, KI JIH PONUJAMO (z doplačilom): 

Poleg ponujenih naših učnih vsebin, ki jih boste dobili v posebni priponki ponujamo dodatne- 

plačljive vsebine naših zunanjih sodelavce. V primeru izbora katerih od teh vsebin mi to pisno 

sporočite. Vse te vsebine je možno plačat z naročilnico, razen ogleda Vrta kaktusov. 

 
- vožnja z ladjo in ogled  Sečoveljskih solin – Lera (9,50 eur z DDV- jem) 



- vožnja z ladjo po slovenski obali (6,00 eur do 8,00 eur z DDV-jem )  

- vožnja z ladjo Subaquatic- ogled morskega dna (9,00 eur) 

- muzej  školjk v Piranu (1,50 eur), z vodenjem (2,50 eur) 

- ogled Akvarija v Piranu (2,50 eur) 

- ogled Pomorskega muzeja Sergeja Mašere v Piranu (2,10 eur; 3,00eur - vodeno) 

- ogled Muzeja potapljaške opreme v Piranu (2,00 eur)  

- ogled vrta kaktusov v Seči (1,00 eur, plačljivo le v gotovini) 

- ogled Strunjanskega krajinskega parka, z vodenjem (3,00 eur) 

 

UČITELJI IZ ŠOLE 

 

Glede na izbor predlaganih učnih vsebin iz strani učiteljev šol bom pripravil urnik dejavnosti 

šole v naravi. Vse vsebine vodijo učitelji CŠOD Breženka. Lahko se šola odloči za izvajanje 

lastnih vsebin. Z učitelji matične šole se bomo ob prihodu natančno dogovorili glede 

sodelovanja pri izvajanju določenih dejavnosti v programu dela.   

Za dežurstvo ponoči bodo skrbeli učitelji šol, ki bodo predhodno dobili vsa potrebna 

navodila in informacije glede nočnega izvajanja dežurstva. Ponoči imamo urejeno tudi 

stalno dosegljivost učiteljev CŠOD.  

Zaradi večje učinkovitosti, boljše organiziranosti in realizacije zastavljenih ciljev šole v 

naravi priporočamo, da so učitelji predvsem iz področja naravoslovja in športa. 

 

  

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI 

Učitelja obvestite o zdravstvenih posebnosti vaših učencev (različne diete, vegetarijanska 

prehrana, učenci s posebnimi potrebami). 

 

 

POSEBEJ OPOZARJAMO: 

 

- Pred prihodom prosimo, da učenci upoštevajo domski redom ter s priporočljivo    

 opremo, ki naj jo prinesejo s seboj.  

- Priporočamo, da učenci s seboj ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenih 

 predmetov, glasnih glasbenih aparatur in večje količine »nezdrave prehrane«.   

- Prehranjevanje v sobah ni dovoljeno. 

- Prosimo, da učenci ne prinašajo spalnih vreč. 

- V našem domu organiziramo tudi prodajo različnih spominkov (kape, majice, 

      plastenke, razglednice CŠOD,…) po ugodnih cenah. 

- Učenci naj ne pozabijo prinesti s seboj zdravstvene izkaznice.    

- Mobitele. Priporočamo, da jih lahko uporabljajo med 19.00 in 20.00 uro. V sobah  

                  

Splošne pogoje udeležbe v programih CŠOD si lahko ogledate tudi na spletni strani CŠOD 

http://www.csod.si/sola_v_nar/spl_pog.htm. 

 

 

 

        1269 Vodja šole v naravi: 

         Andrej Sitar 

http://www.csod.si/sola_v_nar/spl_pog.htm

