
 

 

 

NARAVA NAŠA UČITELJICA - UČILNICA V NARAVI IN ČUTNA POT OB OSNOVNI 

ŠOLI OB RINŽI 

 

Akronim projekta: Narava naša učiteljica 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Osnovna šola Ob Rinži 

Partnerji:  

Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p. 

Turistično društvo Kočevje 

Vrednost projekta: 53.576,85 EUR   

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 39.371,67 EUR   

Zaključek operacije: april 2020 

Kratek opis operacije: 

 

Izzivi iz SRL LAS PPD 

Z izvedenimi aktivnostmi ter doseženimi rezultati in kazalniki bomo prispevali k naslednjim 

ukrepom, ciljem in kazalnikom: 

• Razvijanje partnerstev in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti. Prispevamo z 

aktivnostjo oživljanja urbanih jeder z dejavnostmi nudenja možnosti za dodatne aktivnosti na 

kulturnem, etnološkem in turističnem področju. 

• Razvijanje partnerstev in storitev za krepitev lokalne samooskrbe z aktivnostmi spodbujanja 

novih storitev na področju lokalne samooskrbe. 

• Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja z aktivnostmi izobraževanja in 

ozaveščanja prebivalcev o ohranjanju narave in krajine. 

• Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja z aktivnostmi, ki 

razvijajo kulturo vseživljenjskega učenja, povečujejo kompetence in delovne zmožnosti ranljivih 

skupin. 

• Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter 

zdravega in aktivnega življenjskega sloga z aktivnostmi, ki spodbujajo sodelovanje in prenos 

znanja med različnimi starostnimi skupinami in vključujejo starejše v družbo ter z aktivnostmi, ki 

ozaveščajo in izobražujejo vse generacije o zdravju in zdravem načinu življenja 

 

Cilji operacije: 

• Ureditev učilnice v naravi in čutne poti za izvajanje izobraževanja in ozaveščanja prebivalcev o 

ohranjanju narave in krajine 

• Pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc ranljivih ciljnih skupin 

• Povečati ponudbo na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega 

življenjskega sloga 

 

Glavne aktivnosti: 

1. Čutna pot  

• Izvedba 2 delavnic gozdne pedagogike za učitelje in vzgojitelje 

• Nakup opreme na poti (ravnotežna pot z različnimi elementi, ki spodbujajo gibanje in razvoj 

ravnotežnih sposobnosti) 



 

• Predavanje in delavnica o vplivu gibanja na razvoj možganov za učitelje in vzgojitelje ter starše 

in stare starše 

2. Postavitev učilnice v naravi  

• Izdelava lesenega nadstreška z elementi za shranjevanje pripomočkov in orodja, podstavka za 

zbiralnika vode ter klopi in demonstracijske mize 

• Nakup 2 zbiralnikov vode za deževnico (zbiranje vode iz nadstreška, uporaba za zalivanje zelišč 

in vrtnin) 

• Izvedba 2 delavnic za strokovne delavce (osnovne šole in vrtci) učenja v naravi in 

medpredmetnega povezovanja (npr. jesensko listje – oblike, barvila (kromatografija), slika iz 

naravnih materialov, proza in poezija). 

• Izdelava geološkega stebra, sončne ure in informativne table 

3. Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje ter krepitev zdravega in aktivnega  življenjskega 

sloga 

• Izvedba 2 delavnic zasaditve zelišč in dišavnic v visokih gredah 

• Izvedba 3 delavnic spoznavanja in nabiranja zelišč in dišavnic v naravi  

• Izvedba 3 delavnic »Čajanke« - pravilna priprava čajev in kultura pitja čajev 

• Izvedba 2 kulinaričnih delavnici »Zelišča v kulinariki«. 

• Delavnice šivanja in vezenja vrečk iz blaga 

4. Spoznavajmo les 

• Izvedba 8 delavnic »Z igro in ustvarjalnostjo spoznavamo les« 

• Zasnova in izdelava Igre spomin – izdelana iz najpogostejših domačih drevesnih vrst 

5. Promocijske aktivnosti 

• Izdelava zgibanke o projektu 

• Izvedba 3 predstavitev projekta na stojnici v okviru sejmov na območju LAS 

• Otvoritev Čutne poti in učilnice v naravi ter izvedba novinarske konference 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

Izvedeni 2 delavnic gozdne pedagogike za učitelje in vzgojitelje.  

Izvedeno 1 predavanja in delavnice o vplivu gibanja na razvoj možganov.  

Nadgrajena in urejena 1 čutna pot 

Izdelan in postavljen 1 lesen nadstrešek v velikosti do 20 m2 z elementi za shranjevanje pripomočkov 

in orodja, podstavka za zbiralnika vode ter klopi in demonstracijske mize za delovanje učilnice v 

naravi 

Izvedeni 2 delavnic za strokovne delavce učenja v naravi in medpredmetnega povezovanja  

Izdelan 1 geološki steber, sončna ura in informativna tabla 

Izvedeni 2 delavnici spoznavanja kamnin in njihove obdelave 

Izvedeni 2 delavnici zasaditve zelišč in dišavnic v visokih gredah 

Izvedene 3 delavnice spoznavanja in nabiranja zelišč in dišavnic v naravi  

Izvedene 3 delavnice »Čajanke« - pravilna priprava čajev in kultura pitja čajev 

Izvedene 2 kulinarični delavnici »Zelišča v kulinariki« 

Izvedene 2 delavnici šivanja in vezenja vrečk iz blaga 

Izvedenih 8 delavnic »Z igro in ustvarjalnostjo spoznavamo les« 

Izdelana igra spomin na temo spoznavamo les 

Izdelana 1 zgibanka o projektu v nakladi 300 kosov.  

Izvedena predstavitev projekta na 3 prireditvah v območju LAS 



 

Izvedena 1 otvoritev učne poti in učilnice v naravi 

 

Ciljne skupine: 

Projekt je namenjen vsem starostnim skupinam. V okviru projekta aktivno vključujemo otroke, 

mlade, starejše in otroke s prilagojenim izobraževalnim programom. Navedene ciljne skupine 

vključujemo preko izvajanja različnih delavnic.  

 

Kazalniki: 

Število vseh izvedenih delavnic - 27 

Število vseh udeležencev delavnic - 430 

Nadgrajena čutna pot z 6 ravnotežnimi elementi 

Izdelan 1 nadstrešek Učilnice v naravi 

Število uporabnikov učilnice v naravi (pravne osebe) -3 

Število izdelanih kosov igre Spomin - 20 

Število izdelanih izvodov zgibanke o projektu - 300 

Število obiskovalcev prireditev kjer se predstavlja projekt - 5.000 

Število izvedenih novinarskih konferenc - 1 

 

 

 

 


