
 

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi se je prijavila na 5. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s 

projektom – operacijo Šolsko dvorišče – učilnica na prostem. Dne 26. 9. 2022 je prejela 

odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v 

skupni višini 50.000,00 evrov. 

Nosilec operacije je OŠ Ivana Skvarče, sodelujeta dva partnerja: Javno podjetje komunala 

Zagorje in Društvo trajnostne energetike.  

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA) Naziv podukrepa: 19.2. – Podpora za izvajanje 

operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 

 

Naziv operacije: Šolsko dvorišče – učilnica na prostem 

 

Nosilec operacije: OŠ Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi 

 

Sodelujoči partnerji: 

- Javno podjetje komunala Zagorje, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi 

- Društvo trajnostne energetike, Selo pri Zagorju 69, 1410 Zagorje ob Savi 

 

Projektno obdobje: od 1.1.2023 do 31.5.2023 

 

Prijavljena vrednost operacije: 87.364,44 € brez DDV oz. 106.470,22 € z DDV 

 

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma 

EAFRD - European Agricultiral Fund for Rural Devepment 

 

Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 € 

- OŠ Ivana Skvarče Zagorje 43.330,47 € 

- Javno podjetje komunala Zagorje 6.227,53 € 

- Društvo trajnostne energetike 442,00 € 

 

 

 

 



Program razvoja podeželja Republike Slovenije: www.program-podezelja.si/sl/ Odločba o 

pravici do sredstev: 33152-332/2020 z dne 08. 07. 2022. 

http://www.eu-skladi.si/ 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 

https://program-podezelja.si/sl/ 

 
Namen projekta 

 

Trenutno asfaltirano šolsko dvorišče preko katerega se skozi glavni vhod vstopa v objekt 

Osnovne šole Ivana Skvarče šoli ni v ponos. Dvorišče je bilo v preteklosti že večkrat delno 

prekopano in pokrpano, asfaltna podlaga je groba in zato neprimerna za izvajanje šolskih 

športnih ali drugih aktivnosti. Z obnovo dvorišča bi radi trenutno dvorišče uredili v 

večnamenski prostor, ki bo uporaben različnim uporabnikom in starostnim skupinam, ne 

glede na spol.  

 
Cilji operacije 
 

Operacija predstavlja novost ne le v naši občini, ampak tudi na območju LAS Zasavje. 

Omogočeno bo izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v spodbudnem, ekološko 

naravnanem okolju izven učilnice s sodobnimi in inovativnimi pedagoškimi metodami (npr. 

izkustveno učenje, eksperimentalno raziskovanje in preizkušanje, invencija, problemsko 

učenje) z uresničevanjem vzgojno-izobraževalnih ciljev učnih predmetov s področja 

naravoslovja in družboslovja. Operacija bo pozitivno vplivala na vseživljenjsko učenje otrok, 

staršev in drugih udeležencev in njihovo zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja. Tako 

zasnovano in urejeno dvorišče bo ponujalo široko paleto možnosti povezovanja in sodelovanja 

v lokalni skupnosti z vključevanjem ranljivih skupin (npr. letni kino, poletno branje na zraku – 

v sodelovanju s šolsko knjižnico in knjižnico Mileta Klopčiča). 

Izvajanje operacije bo pozitivno vplivalo na trajnostno vzgojo in krepitev kompetenc na 
področju naravoslovja in ekologije s poudarkom na medpredmetni in kroskurikularni 
povezanosti (npr. skrb za naravo, aktivnosti izven učilnice, uporaba koles). Operacija bo 
pripomogla tudi k ozaveščanju otrok, staršev in ostalih občanov za trajnostni razvoj in 
samooskrbo (primeri dobrih praks na relaciji šola – dom in obratno, obveščanje javnosti).  

Spodbujanje inovativnosti in kreativnosti – poučevanje in učenje izven učilnice s sodobnimi 
pedagoškimi pristopi in metodami, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost, raziskovanje, 
eksperimentiranje. Uvajanje aktivnosti za blaženje podnebnih sprememb, večja 
prepoznavnost naravnih vrednot – vzgoja za trajnostni razvoj, varovanje okolja, primeri 
dobrih praks (npr. visoke grede za katere skrbijo učenci s pomočjo učiteljev), ozaveščanje o 
pomenu samooskrbe, trajnostne mobilnosti (kolesarnica, uporaba koles). Povečanje in 
spodbujanje aktivne vključenosti ranljivih skupin – medgeneracijsko sodelovanje (otroci, 
starši, stari starši, drugi), vključevanje uporabnikov VDC, MC Zagorje na delavnicah; razvoj in 
krepitev socialnih veščin vseh udeležencev. 

http://www.eu-skladi.si/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://program-podezelja.si/sl/


 
Pričakovani rezultati operacije  

Izvajanje operacije bo pozitivno vplivalo na trajnostno vzgojo in krepitev kompetenc na 
področju naravoslovja in ekologije s poudarkom na medpredmetni in kroskurikularni 
povezanosti (npr. skrb za naravo, aktivnosti izven učilnice, uporaba koles). Operacija bo 
pripomogla tudi k ozaveščanju otrok, staršev in ostalih občanov za trajnostni razvoj in 
samooskrbo (primeri dobrih praks na relaciji šola – dom in obratno, obveščanje javnosti).  

 

Aktivnosti operacije 

Vloga vlagatelja – Osnovna šola Ivana Skvarče  

Prva v nizu aktivnosti znotraj prijavljene operacije bo javna predstavitev operacije, sledi 

ureditev dvorišča matične osnovne šole Ivana Skvarče, na katerem bo možno izvajati vzgojno 

izobraževalne procese v spodbudnem, ekološko naravnanem okolju izven učilnice. Postavile 

se bodo klopi, mize in zasadile visoke grede. Posadilo se bo drevo in grmičevje. Uporaba 

senzorne poti bo pozitivno vplivala na počutje otrok. Na tla se bodo naslikale didaktične igre, 

ki omogočajo učenje in poučevanje skozi gibanje, igro ter zabavo za otroke vseh starosti. S 

postavitvijo kolesarnice se bo spodbujala trajnostna mobilnost (in s tem zmanjševanje 

ogljičnega odtisa in onesnaženosti zraka) učencev, zaposlenih in ostalih ter posredno ugodno 

vplivala na zdravje. 

Vloga Partnerja 1 – Komunala Zagorje d.o.o. 

Komunala Zagorje d.o.o. bo poskrbela za nabavo zemlje, šote; za zasaditev visokih gred z 

rastlinami, začimbami ter drevesa in grmovnic. Poskrbela bo tudi za ureditev namakalnega 

sistema, ki bo v uporabi po potrebi, sicer pa bodo učenci skrbeli za rastline v okviru šolskih 

dejavnosti.  

Vloga Partnerja 2 – Društvo trajnostne energetike 

V okviru projekta bo Društvo trajnostne energetike organiziralo predstavitve za učence 9. 

razredov (ranljiva skupina 15 – 29 let) na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. 

Učenci se bodo skozi različna predavanja in delavnice podrobneje seznanili tako z delovanjem 

sončne elektrarne kot tudi SPTE.  

Učenci bodo z znanjem, ki ga bodo pridobili skupaj z DTE v učilnici na prostem organizirali 

delavnico za starše, stare starše na temo URE IN OVE in o pomenu samozadostnosti. 

Operacija je enofazna.  

 


