
AKTIVNOSTI V ČASU PROJEKTA: 

 Izvajanje krožkov na vseh šolah 

 Izvedba 12-ih mednarodnih delavnic 

 Mednarodna konferenca na tematiko varovanja 

okolja v Sloveniji 

 Mednarodna konferenca na tematiko varovanja 

kulturne dediščine na Hrvaškem 

 2 mednarodna strokovna posveta za strokovne 

delavce na področju varstva narave in varstva 

kulturne dediščine; 1 v Sloveniji in 1 na 

Hrvaškem 

 Pilotni model Eko programa za osnovne šole 

 Izdelan bo dvojezični strokovni priročnik za 

izvajanje dejavnosti modela Eko programa 

 Izdelan bo dvojezični delovni učbenik za 

izvajanje dejavnosti modela Eko programa  

 Izvedena 2 mednarodna tabora - Preživetje v 

naravi  

 Prisotnost vseh projektnih partnerjev na 2 Eko 

tržnicah v Sloveniji  

 Prisotnost vseh projektnih partnerjev na 2 

Županijskih smotrih na Hrvaškem 

 Izdelana je skupna internetna stran: 

http://www2.arnes.si/~ocerkljenm6/index.htm 
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Dviganje skupne ozaveščenosti o 

inovativnih varstvenih ukrepih in 

trajnostni rabi naravnih virov z 

akronimom  

“Z GLAVO ZA NARAVO” 

 

OŠ CERKLJE OB KRKI 
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki 
07 49 77 030 

 

OŠ PODBOČJE 
Podbočje 82, 8312 Podbočje 
07 49 77 030 
 

 

OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA 
Gorjanska c. 2, 8311 Kostanjevica na Krki  
07 48 10 013 

 

OŠ VELIKA DOLINA 
Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na 
Dolenjskem 
07 49 57 112 

 

OBČINA FUŽINE 
Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine 
 0038551829500 

 



Splošni čezmejni cilji 

Preseganje čezmejnih razvojnih pomanjkljivosti v smislu 

osveščenosti in izobraževanja o oživljanju naravnih in kulturnih 

potencialov in zagotavljanju trajnosti. 

 

Specifični čezmejni cilji 

1. povečanje skupne ozaveščenosti o inovativnih varstvenih 

ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šolstvu; 

2. ohranjanje kulturne dediščine; 

3. ohranjanje naravne dediščine; 

4. mreženje strokovnih delavcev na področju izobraževanja o 

trajnostnem razvoju. 

 

CILJNE SKUPINE 

Učenci osnovnih šol - skupaj z mentorji aktivno sodelujejo pri 

projektu. Pri tedenskih krožkih v učilnicah v naravi spoznavajo 

potrebe po ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Poudarek je 

na delu z nadarjenimi učenci. 

Učitelji, profesorji in strokovni delavci na osnovnih šolah.  

Prebivalci območja - namenjena jim je informativna zgibanka o 

dejavnostih projekta, ravno tako pa bodo preko medijev in 

internetnih strani obveščeni o rezultatih, ki jih bodo lahko 

uporabljali.  

 

Osnovne šole želimo s projektom predvsem dvigniti strokovno 

raven izobraževalnih vsebin s tega področja, ki jih zaradi 

pomanjkanja opreme, prostorov in ustreznih vsebin v kurikulu 

trenutno izvajamo zgolj v sklopu obveznih predmetov v izjemno 

okrnjeni obliki,  

 

Vodilni partner v projektu je OŠ Cerklje ob Krki, ki vodi projekt in 

je zadolžena za koordinacijo in redno spremljanje izvajanja 

aktivnosti projekta. Kot vodja projekta je OŠ Cerklje ob Krki 

prevzela tudi vodenje razvoja Modela Eko-programa za osnovne 

šole, v sklopu katerega bodo ob koncu projekta oblikovani 

didaktični materiali, v času izvajanja projekta pa potekajo krožki, 

delavnice, tabori ter konference in strokovni posveti. V projektu je 

OŠ Cerklje pridobila dodatno opremo ter pripomočke za 

naravoslovno delo, postavili pa bodo manjši kozolec in uredili 

atletsko stezo. Za namen projekta je vodilni partner zaposlil tudi 

skupno odgovorno osebo za finance.  

 

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki izvaja aktivnosti s 

področja razvoja didaktičnega programa varstva okolja, izrabe 

naravnih virov in vpliva okoljskih dejavnikov na izrabo naravnih 

virov preko krožkov, delavnic in konferenc na temo varstva 

okolja. 

Namen krožkov in delavnic je seznanitev učencev z osnovami 

vremenoslovja, spoznati zakonitosti podnebja in vremena, 

usposobitev za branje prognostične meteorološke karte … 

Zavedanje, da se z našim planetom nekaj dogaja, je rodilo 

potrebo po večjem poznavanju delovanja sistema Zemlje, zato se 

posvečajo proučevanju vpliva vremena na rast in razvoj rastlin, ki 

nam omogoča, da pri kmetijski proizvodnji čim bolj izkoristimo 

ugodne podnebne danosti in se poskušamo izogniti neugodnim, 

da bi tako dosegli optimalno kakovost in velikost pridelka. 

Za izvajanje teh aktivnosti so pridobili mnogo didaktičnih 

pripomočkov, kot recimo teleskop z dodatno opremo, vremensko 

postajo, naprave za merjenje tlaka, vlažnosti, temperature, 

modele sončevega in luninega mrka ter modele za predstavitev 

spremembe sončne v mehansko energijo … 

 

OŠ Velika Dolina izvaja  aktivnosti razvoja didaktičnega programa 

ohranjanja kulturne dediščine našega območja in išče povezavo 

med življenjem in varovanjem narave nekdaj in danes z aktivno 

integracijo starejših v svet mladih. V namen projekta bodo 

postavili in uredili pomanjšan kozolec »topler«. 

 

OŠ Podbočje izvaja aktivnosti razvoja didaktičnega programa, 

ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ohranjanja avtohtonih 

sort rastlin in živali ter izvaja krožke in delavnice s tega področja. 

Med drugim so v okviru projekta uredili učilnico na prostem z 

mlako oziroma ribnikom ter ustrezno floro in favno, posadili 

različne vrste drevja ter grmovnice, zdravilne rastline in vinsko 

trto. Vse to bo omogočilo neposredno terensko delo, ki postaja 

pomembna metoda učenja naravoslovja. OŠ Podbočje bo 

poskrbela tudi, da bodo strokovni delavci šole vključeni v mrežo 

strokovnih delavcev. 

Občina Fužine vključuje razvoj didaktičnega programa ohranjanja 

biodiverzitete avtohtonih rastlinskih vrst in sožitja z naravo. Krožki 

se izvajajo v Osnovni šoli Ivanke Trohar Fužine. Krožki in 

mednarodne delavnice potekajo v naravnem okolju na ta način, 

da učenci urejajo in vzdržujejo sadovnjak za šolo ter botanični vrt, 

kar pripomore k ohranjanju naravne dediščine in varovanju 

okolja. V botaničnem vrtu so uredili obhodno pot, postavili pa 

bodo tudi zbiralnike za vodo ter skrbeli za rastline. V sadovnjaku 

bodo skrbeli za zasaditev novih sadnih dreves in za že obstoječa 

sadna drevesa ter se naučili pridelovati jabolčni kis, kot so ga 

pridelovali v starih časih. V okviru projekta bodo uredili tudi 

prostor in opremo za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Na 

področju ohranjanja kulturne dediščine se bodo učenci naučili 

izdelovati keramične izdelke, ki so značilni za njihovo območje. 

Izdelovali bodo stare lončarske proizvode, se spoznavali s 

pripomočki za obdelavo materialov … 

  

OObb  kkoonnccuu  pprroojjeekkttaa  bboommoo  vv  ookkvviirruu  modela Eko programa 

za osnovne šole iizzddaallii  ddvojezični  strokovni  priročnik in 

dvojezični  delovni učbenik.  

 

 

  


