
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA CVETKA GOLARJA 

Danes se v našem okolju dogajajo dramatične spremembe, ki so posledica podnebnih 

sprememb in posegov človeka v naravo.  Človekov vpliv na okolje je velik, onesnaževanje 

okolja pa presega obnovitvene možnosti narave. Zato je čas, da začnemo razmišljati o tem, 

kako bomo in kako želimo bivati. 

Šola kot vzgojno-izobraževalna organizacija ima pri osveščanju in vključevanju vsebin 

trajnostnega razvoja v šolski kurikul pomembno vlogo. 

Na podružnični šoli Cvetka Golarja smo se vključili v inovacijski projekt Zavoda RS za šolstvo 

»TO ZMOREM TUDI JAZ« − ŽIVETI TRAJNOSTNO, saj želimo v šolski program vključevati 

vsebine trajnostnega razvoja. Na šoli se izobražujejo učenci s posebnimi potrebami. Za 

uveljavljanje vseživljenjskega učenja potrebujejo učenci nova znanja, zato je potrebno 

razvijati nove veščine in kompetence. Za doseganje teh ciljev pa potrebujejo učenci 

konkretne izkušnje. Zato smo pričeli urejati permakulturni šolski vrt. Pri delu sodelujejo 

učenci, njihovi starši, učitelji in širše okolje. 

Pred kratkim je bilo v Ljutomeru ustanovljeno društvo Rast, ki želi povezati in vključevati 

osebe s posebnimi potrebami, invalidne osebe in rizične skupine, predvsem v smislu 

zagotavljanja njihove zaposlitve. V prihodnosti želimo ustanoviti tudi zaposlitveni center. Za 

predsednico društva je bila izvoljena Nelica Petek. 

Društvo Rast Ljutomer je v soboto, 15. 11. 2014, pričelo tudi že s prvimi aktivnostmi. V 

sodelovanju in povezovanju z matično šolo Ivana Cankarja in obema podružnicama je 

društvo organiziralo otvoritveno delavnico, na kateri so pod vodstvom permakulturnega 

načrtovalca, Tomislava Gjerkeša, izdelovali gomilaste in visoke grede. Delavnice so se 

udeležili številni posamezniki, učitelji in drugi zaposleni šole ter nekateri učenci in starši, ki so 

z dobro voljo prispevali k sproščenemu vzdušju, obenem pa so spoznali nekoliko drugačen 

način obdelovanja vrtnih površin. V drugi delavnici, v četrtek, 20. 11.2014, pa so  pomagali 

tudi javni delavci občine Ljutomer in dijaki 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 

Vrtne površine bodo namenjene oskrbi vrtnin za šolsko prehrano, prav tako pa učencem in 

izobraževalnemu procesu podružnične šole Cvetka Golarja Ljutomer.  

 

Vida Klun in Nelica Petek 

 



 

 

 

 

 


