
 

 

 

RTM KOČEVSKA 2 

 

Akronim projekta: RTM KOČEVSKA 2 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Občina Kočevje 

Partnerji:  

Osnovna šola Zbora odposlancev 

Pokrajinski muzej Kočevje  

Vrednost projekta: 54.292,71 EUR  

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 23.927,92 EUR   

Zaključek operacije: maj 2020 

Kratek opis operacije: 

 

Projekt RTM Kočevska je vpet v občinska kulturna leta, ki izpostavljajo najpomembnejše dogodke in 

osebe iz naših krajev. Povezuje vse štiri osnovne šole v občini (OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora 

odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Ljubo Šercer). Sestavljen je iz treh glavnih aktivnosti. Prva je 

seminar za učitelje. Nanje želimo prenesti znanje in informacije, pripravili jim bomo čim več 

konkretnih izhodišč za delo z učenci. Na ta način učiteljem omogočimo, da nove vsebine hitro 

vključijo v redni del pouka. Druga aktivnost je zaključna prireditev za učence, kjer najpomembnejša 

sporočila tistega leta oblikujemo v zabavno poučno obliko in na ta način naredimo »povzetek« leta, ki 

ostane učencem v spominu. Nadgradnja, ki je dolgoročno najpomembnejša je tretja aktivnost. To so 

t.i. tematski dnevi, ki se bodo po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in poskrbeli, da se 

vsebine preteklih let ne bodo izgubljale. 

Verjamemo, da z izobraževanjem in dvigom lokalne samozavesti močno prispevamo k razvoju mesta 

Kočevja in podeželjske okolice, saj je to lahko osnova za oblikovanje novih turističnih, prehrambenih 

ali drugih produktov. Otroci bodo naša glavna ciljna skupina, ki jim bomo skupaj z učitelji povečali 

razumevanje njihovega domačega okolja in s tem izboljšali njihovo kakovost življenja. 

 

Cilji operacije: 

1. Preko projekta povezati osnovne šole med seboj, da bodo delovale kot partnerke za razvoj ljudi in 

okolja v katerem delujejo.  

2. Širjenje znanja o lokalnem okolju in ljudeh. Za večji učinek bomo uporabili zabavne, interaktivne 

in multidisciplinarne učne metode. VEČJE ZNANJE O LOKALNEM OKOLJU IN PRIKAZ 

POSEBNIH DOGODKOV IN OSEB IZ PRETEKLOSTI KOT NAŠIH POMEMBNIH PREDNOSTI 

3. Na podlagi znanja oblikovati in popularizirati t.i. pozitivno zgodbo, ki je korak k močnejšemu lokal 

patriotizmu, ponosu in samozavesti.  

 

Glavne aktivnosti: 

1. Seminarji za osnovnošolske učitelje 2018, 2019 in 2020. 

2. Tematski dnevi za osnovnošolce 2018, 2019 in 2020. 

3. Zaključne prireditve za osnovnošolce 2018, 2019 in 2020. 

4. Izdaja zloženke in plakata 2018, 2019 in 2020. 

 

Pričakovani rezultati operacije: 



 

Izdelane 3 zloženk, 4800 kom 

Izdelani 3 plakatov, 240 kom 

Izvedene 3 zaključne prireditve, 4200 obiskovalcev 

Izvedena 2 seminarja za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedenih 20 delavnic za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedene 2 razstave, 12-krat gostovanje 

Izdelan program za izvedbo kulturnega leta, 3-krat 

Izdelani programi tematskih dni, 8-krat 

Izvedenih 21 ponovitev tematskih dni (21 dni X 4 šole= 84 izvedb, 3150 udeležencev 

Izdelano zaključno poročilo 1. faze, 1 kom 

Izdelano zaključno poročilo 2 . faza, 1 kom 

Izvedene 3 novinarske konference 

Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 1 

Vzpostavljena facebook stran projekta, 1 

 

Ciljne skupine: 

1. učenci osnovnih šol iz občine Kočevje. Vključene ranljive skupine so: mladi z motnjo v 

razvoju, Romi in invalidi. 

2. učitelji osnovnih šol v občini Kočevje. Vključena ranljiva skupina so ženske. 

 

Kazalniki: 

Izdelane 3 zloženk, 4800 kom 

Izdelani 3 plakatov, 240 kom 

Izvedene 3 zaključne prireditve, 4200 obiskovalcev 

Izvedena 2 seminarja za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedenih 20 delavnic za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedene 2 razstave, 12-krat gostovanje 

Izdelan program za izvedbo kulturnega leta, 3-krat 

Izdelano zaključno poročilo 1. faze, 1 kom 

Izdelano zaključno poročilo 2 . faza, 1 kom 

Izvedene 3 novinarske konference 

Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 1 

Vzpostavljena facebook stran projekta, 1 
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