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STROKOVNI PROGRAMI in IZOBRAŽEVANjA v NARAVI



Zapomnite si, ko gre resnično za preživetje, se v divjini obnašajte kot plenilec! Pozitivnost je morala in kreativnost! 
Zavedajte se, da je usodna lahko samo ena nepravilna reakcija, ki je nevarnejša od same situacije, v kateri se nahajate. 
Naučite se videti dobro in pozitivno v vsem, kar se vam ponuja. Malenkosti pomenijo vse. Nikoli si ne delajte 
utvar, da vas nič ne more presenetiti ali prestrašiti. Priznajte in spoznajte svoj strah. Česa se v situaciji preživetja 
v divjini, če bi ostali sami, najbolj bojite. Česa se bojite v sebi! Vaš cilj ni odpraviti strah, ker deluje na več načinov 
in se nikoli ne pojavi v istem zaporedju ali naenkrat, zato se je pomembno postopoma usposabljati v določenih 
stopnjah svojih strahov. Karkoli že počnete, počnite to najbolje, ne zanašajte se na druge, morda drugih takrat ne 
bo.  Bodite vestni v vseh pogledih, ko se izobražujete v veščini preživetja v divjini. To nikakor ni zabava, saj vas lahko 
mimogrede stane vsega, tudi življenja. Želja in volja po uspehu sta poglavitni, če tega ni, vam ne koristi nobeno znanje!  
 
S.S.F.N. ima na voljo strokovne in izobraževalne programe, ki se raztezajo med različnimi stopnjami zahtevnosti, in 
so namenjeni tako profesionalcem kot ljubiteljem narave.

Civilna usposabljanja so namenjena organiziranim skupinam, kot so Team-Buildingi za podjetja, šolam, 
družinam, otrokom in mladim. Prav tako pa so namenjena tudi posameznikom, ki si želijo drugačnosti in visoko 
adrenalinske avanture z željo spoznavanja svojih meja in samega sebe. V prvi vrsti pa so usposabljanja namenjena 
organizacijam in ljudem, ki opravljajo službe, ki zahtevajo vsaj osnovo takega znanja, in je od tega lahko odvisno tudi 
njihovo življenje. 

Smo razvajeni in pomehkuženi - Vse se zdi samoumevno, vse se zgodi s pritiskom na  gumb. Dejanja in besede so 
izgubile svoj pomen, vse kar šteje je imetje, blefiranje, malomarnost in nespoštovanje. Povsod okoli nas je naš dom. 
To niso le štiri stene, ki nas obdajajo. Naravno okolje je tisto, ki nam omogoča življenje. Omogoča nam, da ponosno 
vztrajamo na tem planetu že tisočletja in da smo preživeli številna neurja, ki so ga prizadela. Bilo bi sramotno izginiti z 
njegovega površja zgolj zaradi nepremišljenega in nesmiselnega ravnanja.  Čas je, da se spremenimo, da ozaveščamo 
svoje otroke in jih v tem duhu tudi vzgajamo.

S.S.F.N. deluje z velikim poudarkom na varnem izvajanju slehernega terenskega izobraževanja in usposabljanja. Ob 
prijavi na usposabljanje od vas zahtevamo spisek morebitnih alergij, ter telesnih poškodb ali okvar, ki vplivanjo na vašo 
gibalno sposobnost in zdravstveno stanje. Za vsako večjo izvedbo se organizira tudi logistična podpora prve pomoči. 
Vsak od kandidatov pa se mora na terenskem usposabljanju ravnati izrecno po navodilih inštruktorja, da s svojim 
početjem ne ogroža svoje varnosti in varnosti drugih v skupini.

Programi temeljijo na učenju in spoznavanju človeka z naravo in njenimi dejavniki. Trajanje: od 1- do 5-dni.
Namen izobraževanja otrok v naravi:
 •   Spoznati pravo vrednost svojega obstoja ter zakoreniniti samospoštovanje in spoštovanje do vseh živih bitij
 •   Otrokom in mladim razkriti sedanjost in zbuditi skrb za prihodnost življenjskega okolja
 •   Pripraviti otroke in mlade na pravilno ravnanje v nesrečah tako naravnih, kot tistih, ki jih povzroči človek 
 •   Naučiti otroke in mlade o možnostih preživetja v naravi zgolj z naravnimi dobrinami
 •   Naučiti otroke in mlade o pomembnosti medsebojnega sodelovanja
 •   Širjenje družbene vrednosti in zmanjšanje nasilja v družbi
Med najbolj iskanimi programi so:
 •   Akademija preživetja za otroke - (Children Survival Academy)   ... do 5 dni
 •   5 Elementov preživetja - (5 Elements of Survival)     ... od 1 dan / 3 dni
 •   Preživetje družinska avantura - (Family Survival Adventure)   ... od 1 dan / 3 dni
 •   Rojstni dan v naravi - (Birthday Survival Adventure)    ... 1 dan

Programi so namenjeni za podjetja, ki želijo svojim zaposlenim omogočiti drugačno druženje in unikatno izobraževanje 
(SURVIVAL TEAMBUILDING). Glede na zahteve naročnika organiziramo izobraževalne in naravoslovne programe, ki 
trajajo od 5- ur do 3- dni. Med najbolj iskanimi programi med podjetji so:
 •   5 Elementov preživetja - (5 Elements of Survival)     ... 3 dni / 2 noči
 •   Krik divjine - (Feel the Nature Roar)      ... 3 dni / 2 noči
 •   Brodolomec - ( Sea RAFT Adventure )     ... 3 dni / 2 noči
 •   Bela spokojnost - ( Winter Survival / White Tranquility )  ... 3 dni / 2 noči
 •   Izziv preživetje - (Survival Challenge - Who Dares Wins)    ... 1 dan / 1 noč
 •   Bližnje srečanje - (Team One Vs. Team Two)     ... 1 dan / 1 noč
 •   Nature-vita - (For Ladies Only)       ... 1 dan / 1 noč

Naš program je razdeljen na več stopenj; od začetnega (osnovnega) tečaja, kjer udeleženci pridobivajo osnovna znanja 
za preživljanje v naravi, do nadaljevalnih tečajev, kjer svoje znanje in izkušnje nadgrajujejo v različnih okoljih in lahko 
pri večjem zanimanju za življenje v naravi dosežejo tudi inštruktorski nivo. S stopnjevanjem zahtevanega znanja se 
zato stopnjujejo tudi zahteve po obvladovanju veščin v različnih letnih časih in okoljih.
 • Stopnja S1 - Osnovni program      ... 3- do 5- dnevni
 • Stopnja S2 - Nadaljevalni program      ... 5- dnevni
 • Stopnja S3 - Napredni program      ... 7- dnevni
 • Stopnja S4 - Specialistični program     ... 7- do 10- dnevni
 • Stopnja S5 - Inštruktorski program     ... 14- do 28- dnevni

pREŽIVEtjE v NARAVI in USpOSABLjANjE 1.  PROGRAMI za DRUŽINE in OtROkE - šOLE

STROKOVNI PROGRAMI in IZOBRAŽEVANjA v NARAVI

2.  tEmAtSkI pROgRAmI za ORgANIZIRANE SkUpINE in pODjEtjA

3.  pROFESIONALNI pROgRAmI za ODRASLE

KOMu so NAmENjENA USpOSABLjANjA

cILj USpOSABLjANjA

VARNOST na USpOSABLjANjU



Brane T. Červek, vodja in ustanovitelj šole preživetja v naravi SSFN.
S.S.F.N. - thE SchOOL OF SURVIVAL FROm NAtURE - SpEcIAL FORcES tRAININg
 

SSFN je prva profesionalna šola preživetja v naravi z mednarodnim certifikatom, katera v Sloveniji deluje že vse od leta 
1991, tako na civilnem kot vojaškem področju. Kot inštruktor že 27 let profesionalno delujem na vojaškem in tudi na 
civilnem področju. Na pobudo avstralske vladne organizacije “Department for Aboriginal Affairs, South Australia” sem 
dve leti raziskoval veščino preživetja domorodcev (aboriginov) v Avstraliji. Živel sem med njimi, in sicer med plemeni 
Ngarinyin, Wororra, Wunambul in Kerraywoorroong. ki so me vzela za svojega, in me kot prvega Evropejca tudi posvojila. 

Za več informacij obiščite spletno stran S.S.F.N. ali pa svoja dodatna vprašanja in želje pošljite na e-mail. 
Odgovor boste prejeli v 24 urah, razen v primeru, če izvajam terensko usposabljanje. 
Internet:  www.ssfn.si | e-mail:  info.ssfn@gmail.com  |  mobilni:  +386 (0)31 223 196      

V okviru tematskih izobraževanj ‘PO SLEDEH NAŠIH PREDNIKOV’ sodelujemo z naslednjimi organizacijami     

V Avstraliji sem si po dveletnem usposabljanju pridobil certifikat o usposobljenosti in status mednarodnega 
inštruktorja preživetja v naravi. Z izkušnjami na lastni koži, ki sem si jih nabiral po svetu in doma, usposabljam 
predvsem vojaške specialne enote, izvidniške enote in vojaške pilote. Sodeloval sem s pripadniki vojsk ZDA, Velike 
Britanije, Avstralije in Francije. V sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS sem aktivno usposabljal pripadnike 
slovenske vojske, (ESD) enoto za specialno delovanje, izvidniške enote 10.MOTB, 20.MOTB, 18.BJRKBO, pilote 
SVL ter kandidate šole za častnike v okviru (PDRIU) poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.  
Za svoje delo sem prejel veliko pohval in odlikovanj. 

kDO StOjI za S.S.f.N.

KAKO se pRIjAVItE na USpOSABLjANjE

kDO VSE SODELUjE Z NAmI?

OUtDOOR OBLAčILA NAREjENA pO VAšI mERI...

NAROčI SI:

BI ŽELELI SVOjO UNIkAtNO UNIFORmO? 
SEšILI VAm jO BOmO po NAROčILU, NAtANčNO po VAšIh mERAh v SVEtOVNO pRIZNANEm 
mASkIRNEm VZORcU LANDcAmO - ABD / mAmmUt, katerega idejni oče je Brane t. čerVek.

pOSEBNA UgODNOSt za VSE kANIDAtE USpOSABLjANj v S.S.F.n.

* SSFN  BOjNE hLAčE
* SSFN  BOjNA SRAjcA
* SSFN  BLUZON
* SSFN  SNAjpER jAkNA 
* SSFN  BOONIE pOkRIVALO

ABD / mAmmUt

ABD / SERE

ABD / gORA
www.ssfn.si/landcamo/      

ABD / jägER
ABD / ALpINE



tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

• BLIŽNjE SREčANjE  -  (cLOSE ENcOUNtER tEAm ONE VS tEAm twO)      ... 1-dan / 1-noč

• kRIk DIVjINE -  (FEEL thE NAtURE ROAR)          ... 3-dni / 2-noči

• BRODOLOmEc -  (SEA RAFt / cAStAwAY ADVENtURE)        ... 3-dni / 2-noči

• BELA SpOkOjNOSt -  (wINtER SURVIVAL / whItE tRANQUILItY)  ... 3-dni / 2-noči

• pO SLEDI mAVRIčNE kAčE -  (RAINBOw SERpENt SURVIVAL tREkkINg) ... 3-dni / 2-noči

• IZZIV pREŽIVEtjE  -  (SURVIVAL chALLENgE – whO DARES wINS)       ... 1-dan / 1-noč

• 5 ELEmENtOV pREŽIVEtjA -  (5 ELEmENtS OF SURVIVAL)        ... 3-dni / 2-noči

• NAtURE - VItA -  (FOR LADIES ONLY)          ... 1-dan / 1-noč

pREDStAVItEV pROgRAmOV

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’



Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’

Udeleženci se razdelijo na več skupin in vsaka izmed njih izbere svojega vodjo. Vse skupine se skupaj odpravijo na pot 
petih elementov preživetja in spoznavajo veščine preživetja skozi dane tematike in demonstracije. Cilj je ljudi poučiti o 
tehnikah preživetja na poučen ter hkrati zabaven način. 
Ključ do uspeha je timsko delo, trdna volja in vztrajnost, saj usposabljanje poteka po sistemu vsi za enega, eden za vse. 
Z vsakim elementom preživetja, ki ga osvojijo, si tako zagotavljajo svojo samostojnost, katero na končni lokaciji tudi v 
realnosti izvedejo, saj morajo zdaj svoje osvojeno znanje uporabiti za svoje preživetje na lokaciji baznega tabora.  
S pridobljenim znanjem si postavijo celoten tabor, bivake, zanetijo ogenj na primitiven način, iz nabranega rastlinja 
pripravijo jedi, čaje, pireje, kruhke, kavne nadomestke, sladila itd. Z znanjem iskanja divje hrane si bodo zagotovili 
različne vrste plena, od rib pa vse do insektov, ki so skoraj vedno na voljo. 

Ko je tabor končno na trdnih temeljih, sledi presenečenje. V baznem taboru sledi večerja s plenom in večerni slovesni 
zaključek, ki se organizira po želji naročnika.
Idealno št. kandidatov: 12  |  Max št. kandidatov: 18

5 ELEmENtOV pREŽIVEtjA -  (5 ELEmENtS OF SURVIVAL)     ... 3-dni / 2-noči ali po dogovoru

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

PROGRAM

pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Dejan Zavec



Skupino se najprej pouči o osnovni orientacije z uporabo kompasa ter o branju topografske karte. S tem opravite prvi 
učni del izobraževanja in tako prejmete svojo prvo nalogo. Skupina izbere svojega vodjo, ki jo bo vodil le do prve točke 
na karti. Točno lokacijo določimo skupaj. Poleg karte prejmete še kompas in nemudoma se podate na Survival Treking po 
sledi ‘Marvične kače’. Čas ni na vaši strani in morate kar se da pohiteti, da najdete oz. prispete na prvo določeno mesto 
na karti še pred nočjo. Na tej lokaciji vas čaka uporaben in neuporaben material ter razni pripomočki in orodja. Tu lahko 
izberete le 3 (tri) predmete oz. materiale, ki vam bodo lahko omogočili prijetnejše bivanje na naslednji točki oz. lokaciji, 
kjer sledi učenje o improvizaciji in nočitev. Če ste izbrali pravilno oz. v skladu s situacijo, potem ste si zagotovili prijetno 
bivanje oz. preživetje prve noči na prostem. Če pa ne, si boste to noč zagotovo zapomnili za vedno. Na vsaki naslednji 
točki na karti oz. na lokaciji, ki jo morate najti, boste spoznavali elemente in veščine preživetja skozi dane tematike 
in demonstracije. Cilj je ljudi poučiti o tehnikah preživetja, improvizacije in orientacije na poučen ter hkrati zabaven 
način. Z vsakim elementom preživetja, ki ga skupina osvoji, si tako zagotavlja večjo samostojnost in udobnost. Spoznali 
boste kako izjemno pomembna je improvizacija in kako uporabna je lahko prav vsaka stvar, ki jo najdete na poti.  
Na koncu trekinga po sledi Mavrične kače sledi veliko presenečenje...
Slovesni zaključek se organizira po želji naročnika.
Idealno št. kandidatov: 12  |  Max št. kandidatov: do 18

SURVIVAL tREkINg pO SLEDI mAVRIčNE kAčE  -  (RAINBOw SERpENt SURVIVAL tREkkINg)     ... 3-dni / 2-noči

pROgRAmS FOR ORgANIZED gROUpS, cOmpANIES AND BUSINESS pARtNERS
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

PROGRAM

Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’
pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Jernej Tozon



Udeleženci se razdelijo na več skupin in vsaka izmed njih izbere svojega vodjo, kateri bo vodil svoje ljudi skozi celotno 
izobraževanje. Skupaj z inštruktorjem se odpravimo na daljši uvodni pohod, med katerim udeleženci spoznavajo samega 
sebe in svoje že obstoječe vrednote in razvade. Cilj je poučiti ljudi o tehnikah preživetja, hkrati pa jih odvaditi od 
vsakodnevnih razvad in samoumevnosti. Gre za spoštljiv, poučen in zelo primeren način samo-spoznavanja posameznika 
v iskanju lastne realne podobe. Z vsakim osvojenim elementom preživetja si udeleženci zagotavljajo svojo samostojnost, 
osvojeno znanje pa uporabijo za svoje 3 dnevno preživetje na lokaciji baznega tabora. Slednje vključuje postavljanje 
celotnega tabora, bivakov, netenje ognja na primitiven način in pripravljanje jedi iz nabranega rastlinja. Z znanjem 
iskanja divje hrane si bodo zagotovili različne vrste plena, od rib pa vse do insektov, ki so skoraj vedno na voljo. Naučili 
se bodo izdelovanja primitivnega orožja in orodja, izdelovanja pasti, osnov splošne orientacije in alternativne medicine. 
 
V baznem taboru se izvede tudi končna analiza, ki je namenjena vsakemu posamezniku. Slovesni zaključek se organizira 
po želji naročnika.
Idealno št. kandidatov: 12  |  Max št. kandidatov: 18

kRIk DIVjINE -  (FEEL thE NAtURE ROAR)     ... 3-dni / 2-noči ali po dogovoru

PROGRAM

pROgRAmS FOR ORgANIZED gROUpS, cOmpANIES AND BUSINESS pARtNERS
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’
pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Saša Lendero



Udeleženci se razdelijo v dve skupini, vsaka izbere svojega vodjo, in vsaka začne svoj pohod iz različnih startnih lokacij. 
Vse poteka po natančno določeni časovnici in učnem programu - za vsako tematiko / elementom preživetja. Za vsako 
tematiko je na voljo točno določen čas in je vsklajen z tekmovalno ekipo. V tem času morata skupini osvojiti prikazane 
veščine, sicer jim bo to kasneje škodovalo pri zbiranju točk oz. pri nagradi. 
Ko obe skupini obdelata vse elemente preživetja, se začne tekmovanje proti točki bližnjega srečanja. Zdaj obe skupini 
hitita druga proti drugi. Tista, ki prva prispe do točke bližnjega srečanja, ima že prisluženo točko prednosti, prav tako 
lahko prva zastavi tekmovalno nalogo nasprotni skupini. Vsebine tekmovalnih nalog so prav tiste, katere so se na začetku 
vsi učili, le da jih morajo sedaj pod pritiskom tekmovanja tudi prikazati in s tem dokazati, da so sposobni preživeti. 

Skupina, ki osvoji največ točk, si lahko izbere »kazen« za poraženo skupino. Od tu nas pot vodi do našega baznega 
tabora, sledi večerja s plenom in večerni slovesni zaključek, ki se organizira po želji naročnika. Celotna izvedba poteka 
pod vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: med 16-24  |  Max št. kandidatov: 36

BLIŽNjE SREčANjE  -  (cLOSE ENcOUNtER - tEAm ONE vs tEAm twO)     ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE

PROGRAM

tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’
pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Sebastian Cavazza



Zimsko usposabljanje je lahko izjemno zahtevno, toda če imamo dobro opremo, katera nas varuje pred mrazom in 
poskrbi, da ostanemo nepremočeni, potem bo to za vas nepozabno doživetje. Udeleženci se razdelijo na več skupin 
in vsaka izmed njih izbere svojega vodjo, kateri bo vodil svoje ljudi skozi celotno izobraževanje. Vse skupine se bodo 
odpravile skupaj na pot 5 elementov preživetja in spoznavale veščine preživetja preko danih tematik in demonstracij. 

Cilj je ljudi poučiti o tehnikah preživetja v zimskih razmerah na poučen ter hkrati zabaven način. Z vsakim elementom 
preživetja, ki ga skupina osvoji, si tako zagotavlja svojo samostojnost, katero na končni lokaciji tudi v realnosti izvedejo, 
saj morajo zdaj svoje osvojeno znanje uporabiti za svoje preživetje na lokaciji baznega tabora. Izdelali bodo smuči, 
krplje, postavili igluje ali bivake, tabor, zanetili ogenj na primitiven način, iz nabranega zimzelenega rastlinja pripravili 
čaje, proti zvečeru pa se bodo odpravili na lov. Z znanjem iskanja divje hrane si bodo zagotovili različno vrsto plena od 
rib do .... Naslednji dan nas čaka dolga pot, saj se bomo spustili v nižino, kjer bomo noč ob ognju preživeli v kraški jami, 
tu pa sledi presenečenje... vsega pač ne smemo povedati. Slovesni zaključek se organizira po želji naročnika.
Idealno št. kandidatov: 12  |  Max št. kandidatov: do 25

BELA SpOkOjNOSt -  (wINtER SURVIVAL ADVENtURE / whItE tRANQUILItY)     ... 3-dni / 2-noči ali po dogovoru

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

PROGRAM

Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’
pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Peter Poles



Udeleženci se razdelijo na več skupin ali v pare, kadar je udeležba manjša. Vsaka izmed njih si izbere svojega vodjo. Vse 
podskupine med seboj tekmujejo od startne lokacije pa do ciljne točke, ki je hkrati tudi končni bazni tabor. Skupine ali 
pari tekmujejo po posebej določeni poti s kontrolnimi točkami, kjer jih čakajo tudi sodniki in divje naloge, katere morajo 
opraviti v okvirnih normativih ali pa si »prislužijo kazni«, katere jih bodo slej kot prej zelo ovirale pri tekmovanju. 

Z vsako uspešno opravljeno nalogo si prislužijo odbitek časa oz. pribitek časa, če je naloga izven normative. Tekmovanje 
poteka na čas in se odvija po vseh mogočih terenih. Zahteva se visoka zbranost in timsko delo, in se zaključi na startni 
lokaciji, kjer je zmagovalna skupina ali par bogato nagrajen. 

V baznem taboru sledi večerja s plenom in večerni slovesni zaključek, ki se organizira po želji naročnika. Celotna izvedba 
poteka pod vodstvom in nadzorom inštruktorjev in 6 sodnikov.

Idealno št. kandidatov: 20  |  Max št. kandidatov: do 50

IZZIV pREŽIVEtjE  -  (SURVIVAL chALLENgE – whO DARES wINS)     ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

pROgRAmS FOR ORgANIZED gROUpS, cOmpANIES AND BUSINESS pARtNERS
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

PROGRAM

Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’
pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Jernej Tozon



Udeleženci se razdelijo na več skupin in vsaka izmed njih izbere svojega vodjo, kateri bo vodil svoje ljudi skozi celotno 
izobraževanje. Cilj je ljudi poučiti o tehnikah preživetja na morju, ob tem pa jih preizkusiti kako dobro se med seboj 
poznajo, kako pristopajo k reševanju problemov, kako načrtujejo itd. 
Vsaka skupina mora izdelati svoj splav iz danih elementov, ta mora biti dovolj trden in močan, da bodo na njem lahko 
pluli vsi kandidati na enkrat. Čas za izdelavo je omejen, nato pa sledi presenečenje, saj morajo zdaj vse skupine svoje 
splave združiti v enega velikega, kateri jih bo moral prav vse skupaj na enkrat prepeljati preko morja do otoka. Ker je 
seveda vsaka skupina delala svoj splav, na svoj način ter s svojo logiko, bo zdaj tu prišlo do velikih težav... ali pa tudi 
ne! Med procesom izdelave splava pa ne smete pozabiti na osebno varnost, izdelati si morate rešilni jopič, signalni 
pripomoček in kar je najpomembneje ne pozabite na zadostno količino pitne vode, ki jo morate vzeti s seboj na morje.

Na cilju, se pravi na otoku - če do njega pridete pa vas čaka lepo presenečenje in nočitev. Slovesni zaključek se 
organizira po želji naročnika. 
Idealno št. kandidatov: 20  |  Max št. kandidatov: do 50

BRODOLOmEc -  (SEA RAFt / cAStAwAY ADVENtURE)    ... 3-dni / 2-noči ali po dogovoru

PROGRAM

pROgRAmS FOR ORgANIZED gROUpS, cOmpANIES AND BUSINESS pARtNERS
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

Z ZNANImI OBRAZI, ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk
VSI SkUpAj mORAmO SpREmENItI mIšLjENjE V SEDANjOStI, ZASLUŽItI SI mORAmO pRIhODNOSt IN OčIStItI pREtEkLOSt!
OSNOVNI NAmEN pROjEktA ‘V DIVjINI S SSFN’ jE OZAVEščANjE pREBIVALStVA O pOmEmBNOStI OhRANjANjA NARAVE IN 

pREpREčItVE pRIVAtIZAcIjE VODA - ZA LEpšO pRIhODNOSt NAšIh OtROk IN pRIhAjAjOčIh gENERAcIj.

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’
pODjEtjA, pRIDRUŽItE SE NAšEmU pROjEktU

Saša Lendero



NAtURE-VItA - tEAmBUILDINg pROgRAm

IZkLjUčNO SAmO ZA ŽENSkI kOLEktIV

Nature-vita je Survival Teambuilding program, pripravljen samo za nežnejši spol, ki se osredotoča na moderno žensko, 
soočeno z izzivom usklajevanja družinskih zahtev in poklicne poti. Kako biti uspešna poslovna ženska, žena in mati 
hkrati? Zahteve vseh treh sfer pogosto tekmujejo za časovno, emocionalno in intelektualno vpletenost ženske. Poleg 
tega preobremenjenosti pogosto botrujejo še pomanjkanje pomoči, soudeležbe in razumevanja iz okolja. Zato jim v 
našem Survival Teambuilding programu namenjamo posebno pozornost. Cilj Nature-Vita programa je tako predvsem 
notranja okrepitev, ravnotežje, nevtraliziranje stresa modernega življenjskega sloga in sprostitev na individualnem 
nivoju, ter spodbujanje sodelovanja, zaupanja, kreativnosti in prilagodljivosti v skupini. 

Vse to bomo dosegli z učenjem novih veščin na področju naravne rastlinske kozmetike in zdravilnih učinkov rastlin ter 
skozi terapijo ponovne povezave. Izdelovali bomo kreme iz rastlinskih sokov za pomlajevanje kože in kopeli za odpravo 
celulita, pripravljali zdravilne čaje in napitke in se poučili, kako si pomagati z raznovrstnimi rastlinami pri vsakodnevnih 
tegobah in obolenjih.
V baznem taboru sledi večerja iz naravnih dobrot in večerni slovesni zaključek, ki se organizira po želji naročnika.
Idealno št. kandidatk: med 12-16  |  Max št. kandidatk: do 25

NAtURE-VItA -  (FOR LADIES ONLY)     ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

PROGRAM

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE

tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI
pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE



•   DAN 1
•   pohod od startne lokacije A do lokacije baznega tabora B 
•   spoznavanje posameznika in skupine
•   osnovna orientacija
•   izdelava kompasa
•   varnost v naravi
•   prva pomoč v naravi 
•   spoznavanje rastlin, uporaba rastlin v prehrani in naravni medicini 
•   izdelava naravnih preparatov in anestetikov (zaščita proti klopom)
•   spoznavanje živali za prehrano
•   spoznavanje različnih tehnik priprave hrane iz rastlin in živali
•   improvizirani načini kuhanja
•   priprava divje moke in peka kruha v naravi
•   ribe in priprava
•   voda in druge pitne tekočine, kako jo pridobivamo, kje najdemo vodo 
•   tehnike netenja ognja in njegova uporaba 
•   kako zanetimo ogenj s primitivno tehniko
•   kako izdelamo vrvi in pletenje, vozli
•   kako izdelamo bivak in tipi bivakov
•   kako izdelamo primitivna orožja in pripomočke
•   izdelava kopja
•   izdelava kamnite sekire
•   kako izdelamo pasti
•   kako izdelati svetilne in signalne naprave, sveče, grelna telesa, pečice
•   kako v prid uporabiti vse kar imate na sebi
•   izdelava ležišča, sveč, grelnih teles, pečic
•   nočni pohod z orientacijo
•   svečan zaključek
•   nočitev

•   DAN 2
•   Analiza in obnovitev tematik z naključim preverjanjem 
•   Pohod nazaj do startne lokacije A
•   Podelitev certifikatov / pohval

•   Helikopterski prevoz
•   Zaključni glasbeni gost
•   Dodatna prehrana (divjačina)
•   Profesionalen fotograf
•   Zaključni obrok domače hrane na kmečkem turizmu

primer:      potek rograma  5 ELEmENtOV pREŽIVEtjA ... 1-dan / 1-noč

DODAtNE mOŽNOStI po naročilu z doplačilom

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEAm SURVIVAL - tEAmBUILDINg pROgRAmI

•   T1: PSIHOLOŠKI VPLIV OKOLJA NA ČLOVEKA
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Varnost 
     -    V 03: Nevarnosti, preventive in zaščita
     -    V 04: Nudenje prve pomoči
     -    V 05: Signalizacija in reševanje
     -    V 06: Oprema

•   T2: OGENJ 
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Osnova ognja , tipi ognja 
     -    V 03: Netivo, gorivo 
     -    V 04: Metode netenja 

•   T3: VODA 
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Pridobivanje vode 
     -    V 03: Filtri 
     -    V 04: Zbiralniki vode in shramba vode

•   T4: PREHRANA
     •    T4 a: FLORA
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Univerzalni test za določanje užitnosti rastline 
     -    V 03: Užitne rastline 
     -    V 04: Priprava hrane 
     -    V 05: Zastrupitev z rastlinsko hrano 

     •    T4 b: GOBE
     -    V 01: Prehrambna vrednost in užitnost gob, 
     -    V 02: Užitne gobe in prepoznavanje
     -    V 03: Zastrupitev z gobami in prva pomoč

     •    T4 c: FAUNA
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Insekti, Mehkužci, Dvoživke 
     -    V 03: Plazilci, Sesalci 
     -    V 04: Konzervacija mesa 

     •   T4 d: RIBE
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Vrste rib 
     -    V 03: Tehnike ribolova 
     -    V 04: Konzervacija ribjega mesa

•   T5: IMPROVIZACIJA: PRIPOMOČKI, ORODJE, OROŽJE 
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Vrvi, Pletenje, Mreže, Vozli 
     -    V 03: Lepila 
     -    V 04: Sveče, bakle, olja 
     -    V 05: Kuhalniki, peči, prenosni žari

     •    T5 a: OROŽJE
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Palice, kavke, kopje 
     -    V 03: Rezila, sekire 
     -    V 04: Osti 
     -    V 05: Lok in puščice 

•   T6: ZAVETIŠČA IN BIVAKI 
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Izdelava bivakov, tipi bivakov 
     -    V 03: Maskiranje

•   T7: PASTI IN LOV 
     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Izdelava pasti, tipi pasti

•   T8: ORENTACIJA
 

     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Splošna orientacija, naravni kompas
     -    V 03: Signaliziranje in vzpostavitev kontakta

•   T9: STRUPI
 

     -    V 01: Teoretične določbe 
     -    V 02: Rastlinski strupi v bojni uporabi 
     -    V 03: Zdravilne rastline, anestetiki, antiseptiki, odvajala

Priporočljiva starost kandidatov je od 18 - 60 let. Priporočljiva je vsaj minimalna fizična pripravljenost. 
Kandidati, ki se vključujejo v program morajo biti popolnoma zdravi. Vsak kandidat mora predložiti:
 
 •   Spisek alergij
 •   Opis starejših ali nedavnih telesnih poškodb
  •   Morebitna zdravljenja in terapije
 •   Krvna skupina

pregled VSeBin V programiH:

pRIpOROčILA in ZDRAVStVENE ZAhtEVE kANDIDAtOV



tEmAtSkI pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI tEAmBUILDINg pROgRAmI

• RIBARjENjE Z ROkAmI  -  (hAND FIShINg)        ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

• UŽItNE gOBE -  (EDIBLE mUShROOmS)         ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

• tEhNIkE NEtENjA OgNjA -  (FIRE BY FRIctION)        ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

• ROkOVANjE S kAčAmI -  (SNAkE hANDLINg)   ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

• ALtERNAtIVNA mEDIcINA -  (ALtERNAtIVE mEDIcINE )  ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

• DIVjA VEčERjA  -  (wILD DINER)          ... 1-dan / 1-noč

• UŽItNE RAStLINE -  (EDIBLE pLANtS)         ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

• pREŽIVEtjE V jAmI -  (cAVEmAN SURVIVAL)        ... 1-dan / 1-noč ali po dogovoru

pREDStAVItEV pROgRAmOV

pROgRAmI ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE

’IN thE wILDERNESS wIth S.S.F.N.’

tEmAtSkI tEAmBUILDINg pROgRAmI



pROgRAm: Skupina se poda na voden izobraževalni potep po naravi, kjer spotoma spoznavajo divje rastline 
in njihovo prehrambeno uporabnost.

Po želji naročnika v baznem taboru organiziramo večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba poteka pod 
vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 16-24

UŽItNE RAStLINE  -  (NAtURE EXpLORER – EDIBLE pLANtS)     1-dan / 1-noč ali po dogovoru

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Skupina se poda na voden izobraževalni potep po naravi, kjer spotoma spoznavajo divje rastline 
in njihovo uporabnost v alternativni medicini in čajih.

Po želji naročnika v baznem taboru organiziramo večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba poteka pod 
vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 16-24

ALtERNAtIVNA mEDIcINA  -  (NAtURE EXpLORER – ALtERNAtIVE mEDIcINE)     1-dan / 1-noč

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Skupina se poda na voden izobraževalni potep po naravi, kjer spotoma spoznavajo gobe in 
njihovo prehrambeno uporabnost ter različne načine priprav.

Po želji naročnika v baznem taboru organiziramo večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba poteka pod 
vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 16-24

UŽItNE gOBE  -  (NAtURE EXpLORER – EDIBLE mUShROOmS)     1-dan / 1-noč ali po dogovoru

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Skupina se poda na voden izobraževalni potep po naravi, kjer z hojo po vodni strugi spotoma 
spoznavajo tehniko lovljenja rib z golimi rokami ter tako spoznavajo življenske okolje ribe in drugih vodnih 
živali. Program omogoča sproščeno dogodivščino, čas za medsebojno spoznavanje, predvsem pa uživanje v 
naravnem okolju in neokrnjeni naravi.
Po želji naročnika v baznem taboru organiziramo “ribjo” večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba 
poteka pod vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 16-24

RIBARjENjE Z ROkAmI  -  (NAtURE EXpLORER – hAND FIShINg)     1-dan / 1-noč ali po dogovoru

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Skupina se poda na voden izobraževalni potep po naravi, kjer spotoma spoznavajo kače in njihove 
zanimive navade, življenski prostor ter nenazadnje kako s kačami rokujemo.

Po želji naročnika v baznem taboru organiziramo “kačjo” večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba 
poteka pod vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 10-16

ROkOVANjE S kAčAmI  -  (NAtURE EXpLORER – SNAkE hANDLINg)     1-dan / 1-noč ali po dogovoru

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Za organizirano skupino ali poslovne partnerje se na prelepi divji lokaciji v naravi organizira najbolj 
nenavadno kosilo, ki ga boste kdajkoli zaužili. Program omogoča sproščeno “kulinarično” dogodivščino, čas 
za medsebojno spoznavanje in pogovor z vašim poslovnim partnerjem, predvsem pa uživanje v naravnem 
okolju in neokrnjeni naravi.
Idealno št. gostov: od 6-12

DIVjA VEčERjA  -  (NAtURE EXpLORER – wILD DINNER)     1-dan / 1-noč ali po dogovoru

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Skupina se poda na pot po sledeh naših prednikov v spoznavanju primitivnega netenja ognja na  
več različnih načinov in z različnimi materiali. Program omogoča sproščeno dogodivščino, čas za medsebojno 
spoznavanje in pogovor, predvsem pa uživanje v naravnem okolju in neokrnjeni naravi.

Po želji naročnika v baznem taboru organiziramo večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba poteka pod 
vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 10-24

tEhNIkE NEtENjA OgNjA  -  (NAtURE EXpLORER – FIRE BY FRIctION)     1-dan / 1-noč

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pROgRAm: Skupina se poda na voden izobraževalni potep po kraški jami z baklami, katere si izdelamo sami. 
Spotoma iščemo in nabiramo hrano, izdelujemo primitivna orodja in orožja ter tako spoznavamo življenje 
pračloveka.  

Po želji naročnika v kraški jami organiziramo večerjo ter slovesni zaključek. Celotna izvedba poteka pod 
vodstvom in nadzorom inštruktorjev.
Idealno št. kandidatov: od 10-16

pREŽIVEtjE V jAmI  -  (NAtURE EXpLORER – cAVEmAN SURVIVAL)     1-dan / 1-noč ali po dogovoru

ZA ORgANIZIRANE SkUpINE, pODjEtjA IN pOSLOVNE pARtNERjE
tEmAtSkI pROgRAmI  /  pO SLEDEh NAšIh pREDNIkOV



pOSEBNA UgODNOSt za VSE kANIDAtE USpOSABLjANj v S.S.F.n.

pOSEBNA UgODNOSt za VSE kANIDAtE USpOSABLjANj v S.S.F.n.

20 % POPuST pRI NAkUpU IZDELkOV‘hELLO tROUBLE’

S.S.f.N. kANDIDAtI pOZOR!

S.S.f.N. kANDIDAtI pOZOR!

Gerber Slovenija: www.faciga.si

Fiskars Slovenija: www.fiskars.si

20 % POPuST pRI NAkUpU IZDELkOV

ZANESLjIV pARtNER NA VAšI StRANI



Št. otrok: od 10 do 15 otrok (starost od 7 do 13 let)
Trajanje: od 3 do 5 dni
Lokacija: Rakov Škocjan in Cerkniško jezero
Termini: informacije na internetni strani | www.ssfn.si/slo/

Oprema, ki jo otroci potrebujejo s seboj:

Za udobno bivanje:  basha (šotorsko krilo), spalna podloga, spalna vreča,
Za dobro počutje:  vodoodporna oblačila, spodnje perilo, termo perilo, obutev za prosti čas,
   pohodni čevlji, kopalna oprema, higienski set
Za pohajkovanje:  naglavna svetilka, nahrbtnik, zvezek in svinčnik, fotoaparat

PROGRAM

DAN 1 - učne vsebine: 
• o varnosti v naravi • spoznavanje rastlin in njihovo uporabo • priprava hrane iz rastlin • spoznavanje živali, 
ki živijo ob reki Rak in v Cerkniškem jezeru • prva pomoč v naravi • alternativna medicina • naravna sredstva 
za boj proti klopom, pikom insektov ter izdelava naravnih obližev • izdelava bivakov • prižiganje ognja • 
spoznavanje nočnega življenja živali • nočna straža • spanje

DAN 2 - učne vsebine: 
• vodeno prižiganje »divjega« ognja - netenje ognja na primitiven način • varno prižiganje ognja z modernimi 
pripomočki • kako najti vodo (filtriranje, izdelava čutaric, shranjevalnikov vode) • uporaba drevesnih sokov 
in smol • osnove orientacij • kakšna je vaša notranje zaznavna orientacija - zakaj in kako se izgubimo v 
nepoznanem okolju • izdelava primitivnega kompasa za določanje strani neba • različne tehnike kuhanja (ribe 
in raki, polži, žabe in peka gozdnega kruha) - čas za veliko pojedino, ki jo pripravimo sami • spoznavanje 
živali in rastlin • kako hitro izdelati najboljši bivak iz materialov, ki se nahajajo v okolici • izdelava spominkov: 
lok ali kamnita sekira za fante ter ogrlice iz semen za punce • izdelava bakel in kratek nočni sprehod z 
bakljami • nočna straža • spanje

DAN 3 Učne vsebine: 
• izdelava vrvi iz rastlinja • uporabni vozli • kako izdelati različne pasti • dokončanje spominkov • treking hoja 
iz točke (B) do točke (A) • zaključek in podelitev certifikatov preživetja v naravi.

* Poleg programa preživetja v naravi imajo otroci 2h dnevno prostega časa za počitek ali kopanje. 

OtROškA AkADEmIjA pREŽIVEtjA V NARAVI  -  (chILDREN SURVIVAL AcADEmY)   3-dni / 2-noči ali več
ZA ORgANIZIRANE SkUpINE ALI pOSAmEZNIkE / NAmENjENO OtROkOm



S.S.F.N. jE AmBASADOR ZNAmkE cLAwgEAR V SLOVENIjI. 
pREmIUm OUtDOOR in VOjAškA OpREmA.

S.S.F.N. tRUStED gEAR

www.cLAwgEAR.cOm
www.SSfN.SI  



S.S.f.N. s svojimi dolgoletnimi izkušnjami ponuja visoko kvalitetne storitve usposabljanj za civilno tržišče, te pa niso 
namenjene le stroki iz profesionalnih poklicev, saj se na usposabljanje lahko priključi prav vsak. Usposabljanja so 
vsebinsko strokovna in pristna, ki zagotovo obogatijo vaša znanja in izkušnje, vzpostavljajo nove vezi med enako 
mislečimi ter spodbujajo skrb za ohranjevanje naravne in kulturne dediščine - skrb za naravo. 

Kandidate želimo usposobiti v samozavestne, radovedne, razgledane, prilagodljive, predvsem pa družabne ljudi. 
Želimo soustvarjati ljudi, ki se veselijo novih izzivov, so ustvarjalni in odprti za novosti. Kot spoznavate, ste prav vi naš 
najpomembnešji element in bistvo vsega je sodelovanje oz. simbioza človeka in narave, brez večjih negativnih posledic 
na kateri koli strani. Inštruktor lahko postane le človek, ki nosi v sebi bojevniško srce in širi poslanstvo pravičnosti in 
spoštovanja preko svojih lastnih žuljev, znoja in ran oziroma izkušenj življenja v divji naravi. 

Z našimi programi omogočamo kandidatom nadgradnjo izobraževanj od osnovne stopnje (S1) vse do inštruktorske 
stopnje (S5). S stopnjevanjem zahtevanega znanja se zato stopnjujejo tudi zahteve po obvladovanju veščin v različnih 
letnih časih in okoljih.

OSNOVNI pROgRAm - S1: na osnovni program se kandidati lahko prijavijo brez kakršnih koli predznanj ali veščin. Edina 
omejitev je lahko zdravstveno stanje.

NADALjEVALNI pROgRAm - S2: Za sodelovanje v nadaljevalnem programu mora imeti kandidat opravljen vsaj 5-dnevni 
osnovni tečaj (S1 plus) v enem od letnih časov. Izjema so le kandidati, za katere inštruktor presodi, da ustrezajo vsem 
kriterijem za napredovanje v naslednjo stopnjo oz. program. V nadaljevalni tečaj se lahko neposredno vključijo tudi 
kandidati, ki so osnovna znanja pridobili med opravljanjem svojega poklica (vojska, policija, gorski reševalci …).

NApREDNI pROgRAm - S3: Za vključitev v napredni program mora imeti kandidat opravljene vse 4 nadaljevalne tečaje 
v vseh letnih časih od (S2 A do S2 D). Izjema so kandidati, za katere inštruktor odloči, da izpolnjujejo vsa merila za 
napredovanje v naslednjo stopnjo oz. program.

SpEcIALIStIčNI pROgRAm - S4: Za vpis v specialistični program mora imeti kandidat nujno opravljene vse 4 napredne 
tečaje v vseh letnih časih in različnih okoljih (od S3 A do S3 D). Izjeme tu ni. Tečaj je namenjen kandidatom, ki bi radi 
obvladali nadaljnja specifična specialistična znanja.

INštRUktORSkI pROgRAm - S5: Kandidati za inštruktorski tečaj morajo imeti opravljene vse štiri napredne tečaje (od 
S3 A do S3 D) in vsaj enega specialističnega. Kandidati, ki se prijavijo na ta tečaj, so morali v zadnjih 3 letih izpolniti 
še naslednje pogoje: aktivno sodelovati pri izvedbi vsaj 10 osnovnih ali nadaljevalnih tečajev, samostojno vodenje 
posameznih sklopov v osnovnem, nadaljevalnem ali naprednem tečaju, in ne smejo biti sodno kaznovani. Inštruktorski 
tečaji se izvajajo razen (S5 A) še na arktičnem predelu sveta, v tropskem predelu sveta ter v puščavi najmanj po 14 dni.
Inštruktorski tečaji so namenjeni kandidatom, ki se želijo s preživetjem ukvarjati profesionalno in bi se radi pridružili 
naši ekipi.

Vsem kandidatom šolanja v S.S.F.N. nudimo posebne ugodnosti pri nakupu outdoor opreme, najbolj prizadevne pa tudi 
nagrajujemo. Imate željo po izzivih? Želite spoznati svojo notranjost? Bi želeli dokazati sebi, da ste sposobni več in da 
imate resnično voljo do življenja? Si želite učiti na svojih napakah in odvaditi starih razvad? Potem odprite novo stran v 
svojem življenju in se nam pridružite še dames!

pOStANItE DEL NAšEgA tImA S.S.F.N.

pROFESIONALNA USpOSABLjANjA ZA ODRASLE
S.S.F.N. pROFESSIONAL SURVIVAL SchOOL - tRAININg FOR ADULtS

USpOSABLjANjA

pROFESIONALNA USpOSABLjANjA ZA ODRASLE
’S.S.F.N. pROFESSIONAL SURVIVAL SchOOL’



Uporabite spodnji prostor za vaše zapiske in za dodatne informacije.

ZAPISKI

Za več informacij obiščite spletno stran S.S.F.N. ali pa svoja dodatna vprašanja in želje pošljite na e-mail. 
Odgovor boste prejeli v 24 urah, razen v primeru, če izvajam terensko usposabljanje. 

S.S.F.N. - thE SchOOL OF SURVIVAL FROm NAtURE - SpEcIAL FORcES tRAININg 

Internet:  www.ssfn.si | e-mail:  info.ssfn@gmail.com  |  mobilni:  +386 (0)31 223 196          

pROFESIONALNI pROgRAmI za ODRASLE

pOStANItE DEL NAšEgA tImA S.S.F.N. 

UDELEŽENcI USpOSABLjANj LAhkO SVOjE ZNANjE in IZkUšNjE pREŽIVEtjA v NARAVI NADgRAjUjEjO v RAZLIčNIh OkOLjIh 
in v VSE ZAhtEVNEjšIh StOpNjAh. pRI VEčjEm ZANImANjU LAhkO pOSAmEZNIkI DOSEŽEjO tUDI INštRUktORSkI NIVO.



www.sixt.si
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija  |  Tel: +386 (0) 1 560 03 73

Rent, lease, share,
anytime and anywhere.


