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OŠ SOSTRO:

vključenost otrok v starosti do desetega leta, ki so

pripomoremo k boljšemu jutri. Prav posebno mesto
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pri tem imajo podružnične šole, ki so posebne in
edinstvene predvsem pri izven šolskem delovanju.
V programskem obdobju 2007-2013 je OŠ Sostro s
svojimi podružnicami pričela z izvajanjem projekta
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povezale ne samo otroke, pač pa tudi starše,
društva in ostale krajane.
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ENOTA JANČE
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Podružnična šola - gibalo razvoja, s katerim so
otrokom

NAMEN PROJEKTA

podeželju.
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operacija

staršem,

bratcem,

sestricam, saj bodo prav tako imeli možnost, da
sodelujejo

pri

aktivnostih.

Kot

izvajalci

in

prenašalci znanj bodo starejši, dedki in babice oz.
Podružnične šole OŠ Sostro: Besnica, Janče,
Lipoglav in Prežganje, so postale gibalo razvoja na
podeželju, pravzaprav medgeneracijska središča
življenja in razvoja kraja, zato smo se odločili

starejši lokalni prebivalci, ki jim bo omogočeno, da
delček svojega časa aktivno preživijo v družbi
otrok.

nadaljevati z aktivnostmi tudi v programskem

Aktivnosti projekta so usmerjene v izboljšanje

obdobju 2014-2020.
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razvoja, ki ga vodi skupnost) je pri izvajanju
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Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med
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V
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»PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ«. Z izvedbo

do

ter

ohranjanja
pridobivanju

trajnostno

narave

in

praktičnih

naravnanem

načinu

S povezovanjem različnih akterjev v lokalnem

operacije bomo nadgradili dolgoletno delo, pozitivne

okolju bo razvita nova oblika medgeneracijskega

rezultate vzdrževali in jih kot primere dobrih praks

sodelovanja za zagotavljanje zdravega razvoja

širili tudi na ostala območja.

otrok in kakovostno participacijo starostnikov v
družbo.

AKTIVNOSTI 1. FAZE PROJEKTA
(1. 8. 2019 – 31.7.2020):
•

VZDRŽEVANJE EKOVRTOV NA

Projekt se izvaja v okviru programa CLLD
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) pri
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja
LAS Sožitje med mestom in podeželjem

PODRUŽNIČNIH ŠOLAH
•

VZDRŽEVANJE ZELIŠČNO ZELENJAVNE

OŠ Sostro

GREDE VRTCA PEDENJPED
•

s podružnicami Janče,
Besnica, Lipoglav in Prežganje

OBNOVA OSTREŠJA GOSPODARSKEGA
POSLOPJA PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI
PREŽGANJE

predstavljajo projekt/operacijo

PODRUŽNIČARJI
•

KREATIVNE DELAVNICE: izdelava
zabojčkov za nabiranje zelišč in čajev,

PROJEKT SOFINANCIRA:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

priprava čajev, marmelad, sokov ali sirupov,
smutijev, aranžiranje darilc.
•

IGRE BREZ MEJA

•

DRUŽENJE S STAROSTNIKI
Vsebina zloženke ne odraža nujno stališča ali
mnenja Evropske komisije.
Za vsebino je odgovorna nosilka projekta Osnovna
šola Sostro.

GREMO
NAPREJ

