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POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA 

»PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA« ZA LETO 2012  
 
V obdobju od 26. septembra 2011 do 25. septembra 2012 so bile izvedene vse aktivnosti v 
skladu z načrtovanimi v oddanem projektu na LAS Sožitje med mestom in podeželjem in 
potrjenim s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.  
 
1. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA 
� SESTANEK na PŠ Janče, 28. 09. 2011 

Dogovor o prevzemu nalog za izvedbo promocije projekta v Ljubljani pred Mestno hišo. 
Nastali stroški: barve za tiskanje, pisarniški material. Zveza-računi št. 1, 83, 112. 

 
 
� KOORDINACIJA in SESTANEK, na PŠ Prežganje, 12. 01. 2012 
 
Sestanek z vsemi sodelujočimi v projektu z namenom pregleda aktivnosti, predstavitvijo 
novosti pri izvajanju projektov sofinanciranih s stran EKSRP, določanje terminov nadaljnjih 
aktivnosti, vodenje dokumentacije. Nastali stroški: pisarniški materiali, nakup tonerjev, CD-
jev, malica, potni stroški učiteljic, prostovoljno delo. Zveza-računi št.: 18, 19, 91, 92, 93, 112. 
 

      
 

� KOORDINACIJA IN SESTANEK, na OŠ Sostro, 02. 07. 2012 
Bila je dana informacija o načinu priprave poročil po podružnicah, zapis doseženih rezultatov 
v zvezi z izvedenimi aktivnostmi. Poročilo na CD in v papirni obliki. Učiteljice so analizirale 
vse izvedene aktivnosti in ponovno pokazale veliko pripravljenost za sodelovanje tudi v 
bodoče.  
Nastali stroški: pisarniški materiali, nakup tonerjev, CD-jev, malica, potni stroški učiteljic. 
Zveza-računi št.: 46, 69, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 111, 112. 
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2. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
� Predstavitev projekta na sejmu Turizem in prosti čas, v nedeljo, 30. 01. 2012 
 
Z razstavnimi panoji o projektu, tradicionalnimi jedmi za degustacijo in kulturnim 
programom so se predstavili na sejmu. Nastali stroški: malica, prostovoljno delo, potni 
stroški učiteljic, ki so peljale s seboj tudi otroke, toner za tiskanje zgibank, likovni in 
pisarniški materiali. Zveza-računi št.: 1, 15, 22, 25, 27, 94, 95, 96, 112. 
 

    
Tradicionalne jedi                                   Nastop otrok                              Razstavni del 

 
� Predstavitev aktivnosti projekta na 10. simpoziju tehniške ustvarjalnosti v Portorožu, v 
času od 18. – 20. 4. 2012.  Nastali stroški: kotizacija za udeležbo, prostovoljno delo, 
potni stroški z bivanjem, toner za tiskanje zgibank in nalog s predstavitvijo dveh izdelkov 
nastalih v sklopu projekta: dvojni kozolec ter zmaj Jagodožer. Zveza-računi št.: 20, 22, 24, 
97. 

 

   
                    Razstava nalog ter izdelkov otrok                                  Predstavitev, 20. 4.2012 
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3. MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL 
 
� Otroci podružnic Besnica in Janče se predstavijo s kulturno točko iz projekta na 

podružnici Mlinše, 11. 4. 2012. Nastali stroški: avtobusni prevoz, prostovoljno delo. 
Zveza-računi št.: 28, 40, 112. 

    

� Otroci podružnic OŠ Stična se obiščejo, 4. 5. 2012. Nastali stroški: prostovoljno delo, 
pisarniški material. Prevozi otrok so bili gratis s strani prevoznika. Zveza-računi št.: 43, 
44, 112.           

� Otroci PŠ Janče obiščejo otroke PŠ Lipoglav in si ogledajo kulturne in naravne posebnosti 
kraja,   14. 5. 2012. Nastali stroški: prostovoljno delo, pisarniški material, malica. Zveza-
računi št.: 26, 41, 112. 

 

    
Obisk PŠ Lipoglav 
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4. PODRUŽNICE V MESTU 
 
Po štirih letih izvajanja projekta se je le-ta prvič predstavil v Ljubljani, v soboto, 8. 10. 2011, 
od 11.00 do 14.00 ure, pred Mestno hišo v Ljubljani. Pripravljanje razstave je bilo 6. 10. 
20111 na PŠ Janče. Program je obsegal: razstavni del, podeželske dobrote za pokušino ter 
odrske predstavitve otrok. Meščanom so pokazali, kaj zmore podeželje in hkrati spoznali del 
Ljubljane. 
 
 

       
                                         Nastopi otrok                                                 Mimoidoči 
 

       

 
       Uvodni del dogodka           Tradicionalne jedi za obiskovalce       Priprava razstave 
 
 
Nastali stroški: avtobusni prevozi, malice, aranžiranja darila, izdelave transparenta, potni 
stroški učiteljic in parkirnina, pisarniški  material, likovni materiali, material za pripravo 
razstave, pošta, prostovoljno delo. Zveza-računi št.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 112. 
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5. IGRE BREZ MEJA 
Četrte igre brez meja je organizirala Podružnična Šola Lipoglav v sodelovanju z njihovim 
gasilskim društvom. Odvijale so se v soboto, 26. maja 2012, na igrišču pred šolo od zgodnjih 
jutranjih ur pa do 15.00 ure.  Bile so oranžno obarvane, kajti vsi udeleženci smo bili oblečeni 
v majice živo oranžne barve. Klub dežnim kapljam se nismo predali, polno smo uživali  v 
igrah, saj so bili v posamezni ekipi vključeni otroci iz vseh sodelujočih šol. Tako smo v 
koloni otrok lahko brali imena krajev: Ambrus, Besnica, Janče, Krka, Lavrica, Lipoglav, 
Muljava, Prežganje in Želimlje. Ekipe so se pomerile v naslednjih igrah: prebiranju fižola, 
ruženju koruze in lupljenju jabolk. Važno je bilo sodelovati in ne zmagati. 
 

     
  Svečani mimohod  vseh otrok                  Devet ekip                            Prihod na tribuno    

         
Ruženje koruze na star način                                                                         Malica 

   
            Prebiranje fižola                                                                       Lupljenje jabolk    
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              Nepopisno veselje                         Podelitev priznanj         Zaključek 4. iger brez meja                         
Nastali stroški: avtobusni prevozi, malice, potni stroški, nakup fižola, jabolk, izdelava 
transparenta, barv za tiskanje obvestil, vabil, priznanj za udeležene otroke, 50 kom majic za 
nove partnerje, prostovoljno delo, potni stroški, poštne storitve. Zveza-računi št.: 45, 46, 48, 
49, 51, 52, 54, 41, 55, 76, 98, 99, 112. 
 

6. KREATIVNE IN EKO DELAVNICE 
Praktične delavnice so za otroke privlačne in nadvse zanimive. Vsaka šola je načrtovala izbor 
delavnic, se dogovarjala s starejšimi krajani o sodelovanju pri prenosu znanj na otroke ter 
izvedla povprečno vsaj dve delavnici iz naslednjih načrtovanih sklopov: izdelava rož iz 
papirja, peka kruha in peciv, izdelava pletenih košar, butaric, ljudske igre in plesi, izdelava 
eko izdelkov, digitalna fotografija (zbiranje, dodajanje avtorja, naslova fotografije in kraja k 
vsaki in arhiviranje nastalih fotografij v albumih). V sklopu digitalne fotografije so nastali 
nepozabni in trajni posnetki starih običajev in navad in dogodkov v krajih, kjer so se 
aktivnosti dogajale. Najbolj zanimive fotografije otrok so bile razstavljene ob zaključni 
prireditvi. Otroci so si skupaj z mentorjem izbrali temo iz kulinarike in jo skozi leto 
raziskovali, pridobili recept ter se preskusili v pripravi jedi. Vsaka podružnica je imela svojo 
jed, tako je bilo poskrbljeno za različne okuse. S plakatom so predstavili izvor ali opis 
rastline, iz katere izhaja jed, izdelali različne likovne izdelke na temo ter pripravili jed.  Vsaka 
šola si je izbrala najbolj značilno za domači kraj in jo s plakatom predstavila na zaključni 
prireditvi. Nastale fotografije so se uporabile za izdelavo koledarja. 
Nastali stroški: nakup digitalnega fotoaparata za novi podružnici OŠ Škofljica za potrebe 
fotografiranja aktivnosti ter vsebin, ki se raziskujejo, nakup 7 kom tiskalnikov za tiskanje 
vabil, obvestil, obrazcev ter barv za nove tiskalnike, nakup polnilcev za baterije, nakup 
likovnih pripomočkov, pisarniškega materiala, nakupa tonerjev za tiskalnike, razvijanja 
fotografij, ki so jih naredili otroci in učiteljice o kulinariki v današnjem času in v preteklosti, 
nakup barvnega in belega papirja A4, A3, šeleshamer papirja, nakupi gline za izdelavo 
spominkov, oblikovanje in tisk koledarja, poštne storitve. Zveza-računi št.: 8, 9,10, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 57, 
71, 77, 112. 
 Rože iz 

papirja ali 
lesa 

Peka kruha 
in peciv, 
priprava 
marmelad 

Pletene  
košare, 
piščali, 
cize 

Digitalna 
fotografija 

Butare, 
velikono
čni 
izdelki 

Druge  
delavnice na  
izbrano temo 

PŠ  
AMBRUS 

20, 21. 3. 
2012-rože 
iz papirja 
2. 4. 2012 – 

18., 
19.11.2011 -
od zrna do 
kruha 

/ Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

/ 8. 5. 2012 –  
gobe  
iz gline 
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rože iz 
jogurtovih 
lončkov 

4. 4. 2012 -
velikonočne 
pletenice 

PŠ  
BESNICA 

/ 24.5.2012 – 
peka potice 

2.3.2012 – 
pletenje 
košaric 

Od oktobra 
2011  
do junija 2012 
4.10.2011, 
15.3.2012 –  
posebni 
delavnici 

/ 1.12.2011, 1.3.2011 
– ljudski plesi 
2.12.2011, 2.2.2012 
 in 13. 4. 2012 – 
izdelki iz odpadnih  
in naravnih 
materialov 

PŠ  
JANČE 

8.3. 2012 – 
rože iz 
papirja 

16. 3. 2012 – 
orehovi 
štruklji 
18.5.2012 – 
jagodna 
marmelada 
7. 6. 2012 – 
jagode iz 
piškotnega 
testa 

 Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

/ 17.4.2012 –  
šivanje zmajev 
Jagodožerov 

PŠ  
KRKA 

8.5.2012 – 
rože iz 
papirja 

2.4.2012-
pletenice 
7.5.2012-
peka kruha 

/ Od oktobra 
2011  
do junija 2012 
1.6.2012 –  
posebna 
delavnica 

/ 31. 5. 2012- izdelava 
gradu iz eko 
materialov 

PŠ 
LIPOGLAV 

 6. 4. 2012 – 
praznična 
peka 

/ Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

27. 3. 
2012 – 
pisanice 
malo 
drugače 
30. 3. 
2012 - 
butarice 

26. 1. 2012 – eko 
delavnica 

PŠ  
MULJAVA 

 17.11. 2011-
obisk 
kmetije 
Erjavec, 
peka jabolk 

/ Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

29.3.201
2- 
velikonoč
ni izdelki 

17. 5. 2012 - 
čebelarstvo 

PŠ 
PREŽGANJE 

/ / 2. 2. 2012 
– ptički iz 
ličkanja 
1.3.2012 – 
košarice 

Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

 / 

PŠ  
LAVRICA 

/ 22. 5. 2012 – 
priprava 
prosene kaše 

9. 5. 2012 
– rogovi 
in piščali 

Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

/ / 

PŠ 
ŽELIMLJE 

/ 19. 4. 2012 – 
peka kruha 

/ Od oktobra 
2011  
do junija 2012 

/ 23.5.2012 - 
čebelarstvo 
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          Peka peciva                                     Pletenje košar                      Šivanje Jagodožerov 
 
 

          
       Kuhanje marmelade                  Jagode iz piškotnega testa                Orehova potica 
 

       
            Izdelava butaric                       Risanje s pirografom                          Eko umetnine 
 

             
        Pletenje košar                                  Ptički iz ličkanja             Smrečice iz odpadnega in naravnega materiala 
 
 

7. NA VASI JE LEPO , 09. 06. 2012, PŠ Krka, od 10.00 do 14.00 ure – uradni dogodek 
Letošnja zaključna prireditev se je odvijala na podružnični šoli Krka s fotografsko razstavo, 
razstavo o projektu (članki, koledarji, zbornik, fotografije vseh let), razstavo plakatov in 
izdelkov ter kulturnimi nastopi otrok. Kulturne nastope otroke je skozi celotni program 
spremljala Pika Nogavička. Otroci so se predstavili kot pravi mojstri v igranju, plesu in 
recitiranju. Ob zaključku so bila podeljena priznanja za sodelovanje vsem šolam in otrokom. 
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Sledila je malica in ogled razstave. Nato pa plesna zabava z ansamblom ter karaoke. Otroci so 
se na ta način še bolje spoznali. Predvsem so bili ponosni na svoje delo in predstavitve. 
Nastali stroški: avtobusni prevozi, malica, pogostitev za učitelje, animacija, likovni in 
pisarniški material, barve za tiskanje, razvijanje fotografij, potni stroški, tiskanje priznanj, 
poštne storitve. Zveza-računi št. 46, 47, 50, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 
72, 75, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112. 
 
 
 
 

     
            Označitev aktivnosti                 Članki o projektu                        V dvorani 
 

       
               Pred začetkom                      Nastop PŠ Lavrica                        PŠ Ambrus  
 

               
               PŠ Besnica                              PŠ Janče                                             PŠ Lipoglav 
 

     
                                         PŠ Muljava                             PŠ Prežganje                                            
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  PŠ Krka       Animacija  
 

Poročilo pripravila: Marjanca Marn 
 


