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OPERATIVNI NAČRT ŠOLSKEGA 
PROJEKTNEGA TIMA V OKVIRU PROJEKTA 

PODVIG 

 

Šolsko leto: 
 

2019/2020 

Šola: 
 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Ravnatelj/ravnateljica: 
 

Milan Jevnikar, prof. 

Vodja ŠPT:1 
 

Mojca Saje Kušar 

Člani ŠPT: Šolsko leto 2018/19 Novi člani v šol l. 2019/20 

Vida Hočevar 
Boris Osolnik 
Bernarda Radoš (od oktobra dalje) 

Mojca Konda 
svetovalna delavka - 
(po funkciji, trenutno Marjeta Šlajpah Godec, po odhodu 
v pokoj njen(a) naslednik(ica) 

Simon Bregar (do oktobra 2018)  

  

  
                                                 
1 ŠPT je kratica, ki se v tem dokumentu uporablja kot krajši zapis za šolski projektni tim.  
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1 VIZIJA RAZVOJA KOMPETENCE PODJETNOSTI NA ŠOLI 

 

Učitelji na šoli bomo dijake spodbujali k podjetnosti na različne načine;  

 v okviru rednih ur pouka,  

 v obliki timskih in kurikularnih povezav,  

 v okviru obveznih izbirnih vsebin,  

 s sodelovanjem na različnih tekmovanjih in natečajih, 

 na ravni šole v okviru posameznih akcij kot so zbiranje starega papirja in plastičnih zamaškov, 

 s sodelovanjem pri projektih kot so prostovoljstvo, simbioza, ambasadorji evropskega parlamenta itd. 
 
Dijake bomo spodbujali tudi k razumevanju do vrednote hrane, predvsem lokalno pridelane. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami kot so 
Snaga, Dinos, občina Ivančna Gorica, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta ter jih na ta način spodbujali k politični participaciji in 
sodelovanju v lokalni / širši skupnosti. 
Prav tako bomo dijake spodbujali k aktivnostim v naravi in s tem k zdravemu življenjskemu slogu, kar bomo poskušali doseči z organiziranimi 
oblikami rekreacije ob koncu tedna (na primer kolesarski izlet), preko Šolskega športnega društva pa bomo okrepili sodelovanje z občino ter 
sosednjo osnovno šolo. 
 

 
 

2 IZBRANE KOMPETENCE PODJETNOSTI2 
 

1. Motivacija in vztrajnost 

2. Ustvarjalnost 

3. Etnično in trajnostno mišljenje 

4. / 

 

                                                 
2 Izmed kompetenc podjetnosti izberite tiste, ki jih boste prednostno razvijali v okviru projekta PODVIG v šolskem letu 2019/2020. Če boste izbrali več kot štiri kompetence, v 
obrazec pod točko 2.4  dodajte nove vrstice. 
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3 LETNI IZVEDBENI NAČRT ŠOLSKEGA PROJEKTNEGA TIMA (glede na izbrane kompetence podjetnosti) 
 

Zapišite model,  ki ga 
boste razvijali3  

 
  

Vključeni 
učitelji in 
predmeti 

Dejavnosti in podjetnostne kompetence4 
 

Časovnica 
izvedbe 

Vključen
i dijaki 

(skupno 
število 

dijakov, 
letniki in 
oddelki) 

Kazalniki/dokazi 
(Kako bomo vedeli, 

da smo rezultat 
dosegli.)5 

Model 1: 
PREDMETNA RAVEN  

 
TUJI JEZIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Že meseca septembra bomo začeli z ozaveščanjem 
o pomembnosti učenja tujih jezikov ob Evropskem 
dnevu jezikov. To se bo nadaljevalo skozi vse leto, 
poseben poudarek bo namenjen temam iz drugih 
predmetnih področij ter strokovnim temam, ki 
bodo dijake pripravile za nadaljnji študij.  
Za boljše rezultate bomo poskrbeli s sprotnim 
preverjanjem znanja, ki je predpriprava na 
ocenjevanje (sprotni diagnostični testi). 
Pri učenju tujih jezikov bomo poskrbeli tudi za 
spoznavanje kulturnih posebnosti in razlik ter s tem 

 
september 
in skozi vse 
leto 

 
1.-4. 
letnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografije izdelkov 
za Evropski dan 
jezikov; uspešno 
rešeni diagnostični 
testi, uspešni dijaki 
ob koncu šolskega 
leta; znajdejo se v 
avtentični situaciji 
(znajo vprašati za 
podatke kot so pot, 
naročiti hrano, 
pijačo…) 

                                                 
3 Na primer: Kako bo šola kot celota spodbujala razvoj podjetnosti pri dijakih v okviru obveznega in izbirnega dela kurikula ter OIV.  Modeli so torej: razvijanje podjetnostnih 
kompetenc na predmetni ravni, model medpredmetnega povezovanja, model ITS, model krožkov in/ali delavnic, model karierne orientacije z mapo dosežkov in drugi modeli. 
Vsak model  zapišite v novo vrstico.  
4 Pri aktivnostih bodite pozorni tudi na povezovanje učiteljev, povezovanje z okoljem, sodobne prakse učenja in poučevanja (učenje učenja, kritično mišljenje, avtentični 
pouk, formativno spremljanje …). 
5 Zapišite kazalnike, ki dokazujejo  razvitost izbrane kompetence pri dijakih, vpeljano partnerstvo  (sodelovanja z okoljem), avtentične učne situacije, inovativne modele 
poučevanja, itn.  



 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
BIOLOGIJA & 
ŠPORTNA 
VZGOJA 
 
 
SLOVENŠČINA 

krepili medsebojno razumevanje, toleranco in 
sodelovanje z drugimi. 
Organizirali bomo tri strokovne ekskurzije v tujino 
(Pariz, Dunaj, Barcelona), kjer se bodo dijaki znašli v 
realni situaciji in tako poskrbeli za avtentično 
učenje. 
 
Načrtovanje lastne aktivnosti in spremljanje 
rezultatov (aerobni tek in vodenje lastnih dosežkov 
preko spletne aplikacije) 
 
 
Poglobljeno branje literature ali določenih 
odlomkov in krepitev analitičnega mišljenja 

 
 
 
 
 
 
3. letnik 
 
 
 
 
vsi letniki 

 
 
 
 
 
 
Dijaki spoznajo 
pomen gibanja, 
srčni utrip, porabo 
energije in diete 
 
Dijaki krepijo bralno 
razumevanje, 
analitičnost, 
zavedajo se 
družbeno-
psiholoških ter 
kulturnih vidikov 

Model 2:  
TIMSKE IN 
KURIKULARNE 
POVEZAVE 

 
večina 
predmetov 
(glej tabelo 
spodaj) 

 
V okviru timskih in kurikularnih povezav krepimo 
vse kompetence, tudi podjetnost, predvsem v 
smislu dela z drugimi, spoznavanje samega sebe in 
drugih, krepimo sodelovanje in kritično mišljenje. 

 
skozi celo 
šolsko leto 

 
vsi letniki 

 
Dijaki spoznavajo 
same sebe ter 
druge, zato so bolj 
tolerantni, krepijo 
analitično mišljenje 
in kritičnost. 

Termin - 
 
povezava 

Letnik TEMA Trajanje 
(šolske 
ure)  
 

Predmeti Sodelujoči profesorji 
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September 
 

TP 
 

1.ab Športni dan za 1. letnike 8 športna vzgoja, razredna ura Simon Bregar, Franci Pajk, razredniki 
1. letnikov 

TP 4. ab Izbirni šport 6 športna vzgoja (plavanje in 
vodne aktivnosti) 

Franci Pajk, Simon Bregar 

TP 1.ab Plesna dejavnost, jezik in mladi 2 plesna dejavnost, nemščina Simon Bregar, Marija Majzelj Oven 

TP 1.ab Evolucija človeka 1 zgodovina, biologija Boris Osolnik, Vida Hočevar 

TP 1.ab 
2.ab 
 

Evropski dan jezikov 2 angleščina, nemščina, 
španščina, francoščina 

profesorice tujih jezikov  

 
Oktober 
 

TP 1.ab Ljudsko slovstvo in ljudska glasba 1 slovenščina, glasba Vesna Celarc, Breda Kramar, 
Nikolina Kovač Juvan 

TP 4.ab Ogled gledališke predstave v 
MGL Za narodov blagor 

3 Slovenščina Vesna Celarc, spremljevalci 

TP 2.ab Ljubljana v tujih jezikih 6 angleščina, španščina, nemščina Irena Mori, Mojca Saje Kušar, 
Jasmina Balaban, Sonja Gale 

TP 4.ab Izbirni šport 5 športna vzgoja (pohod na 
Pristavo) 

Franci Pajk, Simon Bregar 

KP 
24.-
29.10.2019 

vsi 
prijavljeni 

strokovna ekskurzija v Pariz 24+ vsi Marjeta Pogačar in spremljevalci 

 
November 
 

TP 4.ab izbirni šport 3 športna vzgoja (bowling, BTC 
Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 
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TP 4.ab vrenje in dihanje kvasovk 1 biologija, kemija Boris Osolnik, Mojca Konda 

TP 2.ab Haiku 1 španščina, nemščina Mojca Saje Kušar, Jasmina Balaban 

 
December 
 

KP 
6.-
7..12.2019 

vsi 
prijavljeni 

strokovna ekskurzija na Dunaj 16  vsi Jasmina Balaban in spremljevalci 

 
Januar 
 

KP  4.ab William Golding: Lord of the Flies 6 angleščina, zgodovina, 
psihologija 

Vida Hočevar, Mojca Saje Kušar, 
Irena Mori, Marjan Gorišek 

TP 4.ab izbirni šport 3 Športna vzgoja (drsanje, Tivoli 
Ljubljana) 

Franci Pajk, Simon Bregar 

 
Februar 
 

TP 1.ab Obisk samostana Stična, Stiški 
rokopis, orgle 

2 slovenščina, glasba Breda Kramar, Vesna Celarc, 
Nikolina Kovač Juvan 

 
Marec 
 

19.–22.3. 
2020 
KP 

vsi 
prijavljeni 

Strokovna ekskurzija v Barcelono 24+ vsi Mojca Saje Kušar in spremljevalci 

TP 3.ab Goga – čudno mesto 4 slovenščina, psihologija Majda Simonič, Breda Kramar, 
Marjan Gorišek 



 

 

 7 

KP 2.ab Jurčič in njegov čas 8 + 
športni 
dan 

slovenščina, zgodovina, 
sociologija, ekonomija, športna 
vzgoja 

Breda Kramar, Majda Simonič, Vida 
Hočevar, Vesna Celarc, Simon 
Bregar, Franci Pajk 

TP 3.ab strokovna ekskurzija na 
Notranjsko 

6 geografija, zgodovina, 
slovenščina 

Franci Grlica, Vida Hočevar, Breda 
Kramar, Majda Simonič 

TP 4.ab izbirni šport 3 Športna vzgoja (bowling, BTC 
Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 

TP 4.ab M strokovna ekskurzija na 
Notranjsko 

6 geografija, zgodovina Franci Grlica, Vida Hočevar 

 
April 
 

TP 3.ab zdrav življenjski slog 2 športna vzgoja, biologija Boris Osolnik, Simon Bregar, Franci 
Pajk 

TP 4.ab Ogled gledališke predstave v 
SNG Hlapci 

3 slovenščina Vesna Celarc, spremljevalci 

 
Maj 
 

TP 2.ab 
3.ab 

Ekskurzija: Po Kosmačevih poteh 6 slovenščina Majda Simonič, Breda Kramar 

TP 1.ab Ekskurzija v Prekmurje 6 geografija, slovenščina, 
zgodovina, biologija 

Franci Grlica, Breda Kramar, Vesna 
Celarc, Vida Hočevar, Boris Osolnik 

TP 1.ab projekt Rastem s knjigo 1 glasba, slovenščina Nikolina Kovač Juvan, Breda Kramar, 
Vesna Celarc 

 
Junij 
/ 
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Model 3: 
OIV 

 
vsi predmeti 

 
Dijakom ponudimo različno paleto obveznih in 
izbirnih vsebin, s katerimi krepimo vse kompetence, 
tudi podjetnost (glej načrt spodaj) 

 
skozi vse 
leto 

 
vsi letniki 

 
Dijaki se udeležijo 
različnih ponudb v 
okviru OIV in s tem 
krepijo različne 
kompetence, ki so 
navedene v spodnji 
tabeli 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V PROGRAMU GIMNAZIJA 
2019/2020– PREGLED PO LETNIKIH 

A – VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE 
B – VSEBINE, OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE 
C – PROSTA IZBIRA 
Črno in vijola je urejeno za 2019/20. Rdeče ni! Potrebno se je tudi dogovoriti za izvedbo CPP. 
 

VSEBINE  1.  2.  3.  4.  skupaj 

A  DEJAVNOST ur DEJAVNOST ur DEJAVNOST ur DEJAVNOST ur ur 
Državljanska 
kultura 

dejavnost 
 
 
 
 
 
izvajalec 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 
- slovo maturantov 
- ob zaklj. pouka in 
dnevu državnosti 
šola 

 
 

1 
2 
2 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 
- slovo maturantov 
- ob zaklj. pouka in 
dnevu državnosti 
šola 

 
 
1 
2 
2 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 
- slovo maturantov 
- ob zaklj. pouka in 
dnevu državnosti 
šola 

 
 

1 
2 
2 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 
- slovo maturantov 
 
 
šola 

 
 

1 
2 

28 /15 

 dejavnost 
 
 
 
 
 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 
- letni koncert šol. 
pevskih zborov ali 
- drugo 

 
 

2 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 
- letni koncert šol. 
pevskih zborov ali 
- drugo 

 
 

2 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 
- letni koncert šol. 
pevskih zborov ali 
- drugo 

 
 

2 

Kult. prireditve in 
proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 
- letni koncert šol. 
pevskih zborov ali 
- drugo 

 
 

2 
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izvajalec šola šola šola šola 

 dejavnost 
 
 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

Delavnice o 
migracijah: »Moje 
pesmi, moje 
sanje« 
16. 10. 2019 
Mirovni inštitut 

2        

Knjižnična 
inform. znanja 

dejavnost/ 
 
čas izvedbe 
 
 
 
izvajalec 

Knjižnična vzgoja 
1. del: po blok-
urah - med letom 
2. sklop: NUK in 
Semen. knj. - med 
letom  
knjižničar 

 
 

2+2 
 

6 

- - Izdelava referatov… 
za ekskurzije… 
marec, april 
 
 
 
knjižničar 

5 - - 15 /15 

Kult. 
umetniške 
vsebine 

dejavnost 
čas izvedbe 
izvajalec 

Novoletni bazar 
3. 12. 2019 
šola 

6 Novoletni bazar 
3. 12. 2019 
šola 

6 Novoletni bazar 
3. 12. 2019 
šola 

6 Maturantski ples 
april 
šola 

6 24/15 

Športni dnevi dejavnost 
 
 
 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

Terme Čatež – 
plavanje, vodne, 
obvodne 
aktivnosti in 
spozn. popoldne 
6. 9. 2019 
vodja šp. aktivnosti: 
Bregar 

6** 
 

Jurčičev pohod  
 
 
 
 
7. 3. 2020 
vodja: Pajk 

6 
 

  Adrenalinski park 
ali jahanje in  
veslanje ali pohod   
 
 
19. 9. 2019 
vodja: Pajk 

6** 48 /35 

 dejavnost 
 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

Zimski šp. dan 
(smučanje, 
drsanje, plavanje) 
28. 2. 2020 
vodja: Bregar 

6   Zimski športni dan 
(smučanje, drsanje, 
plavanje) 
28. 2. 2020 
vodja: Bregar 

6    

 dejavnost 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

Športne igre, 
pohod 
27. 5. 2020 
vodji: Bregar, Pajk 

6 Športne igre, 
pohod 
27. 5. 2020 
vodji: Bregar, Pajk 

6 Športne igre,  
pohod 
27. 5. 2020 
vodji: Bregar, Pajk 

6 -   
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  Športni dan za 
zamudnike 
16. 6. 2020 
vodja: Bregar 

(6) Športni dan za 
zamudnike 
16. 6. 2020 
vodja: Bregar 

(6) Športni dan za 
zamudnike 
16. 6. 2020 
vodja: Bregar 

(6) -   

Zdravstvena 
vzgoja 

dejavnost 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

Zdr. pregled 
 
dogovor šole z ZD 
Zdr. dom 

4 Šola v naravi  
 
16. – 20. 12. 2019 
CŠOD BOHINJ   

6 Zdr. pregled 
 
dogovor šole z ZD 
Zdr. dom 

4 Predavanje o 
krvodajalstvu 
11. 10. 2019 
RKS 

1 18/15 

 dejavnost 
(projekt 
»Zdrava šola«) 
čas izvedbe 
izvajalec 

»Varna izbira za 
odgovorno 
spolnost« 
ZD 
oktober 
Osolnik  

1 »Zdrava 
prehrana« 
ZD – motnje 
hranjenja 
v ŠVN 
učitelj švz  

2      

Vzgoja za 
družino, mir in 
nenasilje 

dejavnost 
 
 
čas izvedbe 
izvajalec 
 

  Šola v naravi – 
pogovori o 
strpnosti 
16. – 20. 12. 2019 
CŠOD, razredniki 
(RU) 

7 Prometne delavnice 
»Vozimo pametno« 
 
14. 11. 2019 
Javna ag. RS za 
varnost prometa 

3 - - 10/15 

skupaj A   48 
z 

ZD 

 40 
z 

ZD 

 37  18 143 

 

B           
Kulturno-
umetniške 
vsebine z lik. 
podr. 

dejavnosti in 
čas izvedbe 
 
 
izvajalec 

- vsebine 
realizirane med 
šolskim letom (v 
okviru urnika) 
Šmajdek 

- - - - - - - - 

Kulturno-
umetniške 
vsebine z gl. 
podr. 

dejavnost 
(čas izvedbe) 
 
 
 

- koncert v 
Ljubljani 
med šol. letom;  

6 
 
 

10 
 

- - -  - - 18/18 
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izvajalec 

- vsebine, 
realizirane v 
okviru urnika 
med šol. letom; 
- orgle v Stični  
 
organizira K. Juvan 

 
 
2 

skupaj B   18  -  -  -  

C           
Obvezna 
ponudba šole 

dejavnost 
 
čas izvedbe 
 
izvajalec 

Učenje za učenje 
 
- sept. ali okt.  
- 1 mesec kasneje 
Godec Š. Marjeta 

 
 
3 
2 

  Učenje za učenje – 
predstavitev fakultet 
celo leto 
 
Godec Š. Marjeta 

1 Učenje za učenje1 

 
celo leto 
 
Godec Š. Marjeta 

9 Učenje 
21/15 

 

 dejavnost 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

-  -  -  Učenje za učenje - 
informativni dan 

februar 2019 
fakultete 

6  

 dejavnost 
 
 
čas izvedbe 
 
 
 
izvajalec 

ekskurzija »Trst«  

 
 
20.11.2019 (32 
dijakov) 
21. 11. 2019 (32 
dijakov) 
dn. center CŠOD 

7 eksk. - narav. dan 
v dn. centru KP 
STRUNJAN 
6.11. 2019 
 
 
 
dn. center CŠOD 

7     eksk. 
14 

 dejavnost 
 
čas izvedbe 
 
izvajalec 

  Šola v naravi 
(ŠVN) 
15.12. – 
20.12.2019 
CŠOD Bohinj 

25* Maturantska eksk.  
(priprava) 
projektni dan v juniju 
 
agencija 

6   ŠVN 
25/25 

 dejavnost 
 
čas izvedbe 
izvajalec 

    Maturantska eksk. 
(izvedba) 
avgust  
agencija 

18 Maturantska eksk. 
(izvedba) 
avgust  
agencija 

12 mat. 
eksk. 

36 
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 skupaj obv. pon.  12  32  25  27 96 

Povsem 
prosta izbira 
dijaka 

dejavnost in 
čas izvedbe 

 

Prosta izbira 
vse leto – v ali 
izven šole; 
vključuje tudi teme  

 iz dramsko-
gledaliških, 
glasbenih, 
likovnih in 
gibalnih   

 področij: 
dramski krožek, zimski 
športni dan, dan 
odprtih vrat, 
 

 pevski zbor, 
rokomet… na šoli, 
ekskurzija v evr. 
prestolnice2 

 
 
 
 
 

 

Skupaj A, B, C   78  72  62  45 257 
- prosta izbira 
C v 
organizaciji 
dijakov 

  12  18  
 

28  - 58 

* 3 ure štejejo tudi k švz 
** 2 uri štejejo tudi k švz 
 
 

1 Sem sodijo predstavitve fakultet, študijsko svetovanje, vpisi.  
2 Na predlog profesoric tujega jezika bo, če bo dovolj prijavljenih, v tem šolskem letu organizirana ekskurzija v tujino (jeseni; 
7 ur; organizatorji agencija in prof. tujih jezikov, izvajalec agencija). Predlogi profesoric: Pariz (med jesenskimi počitnicami, 
Dunaj (6. in 7. 12. 2019) in Barcelona (29. – 23. 3. 2020). 
 
 

Šola bo poleg v razdelku C navedenih dejavnosti ponudila z zunanjimi izvajalci kot obvezno ponudbo šole za dijakovo 
prosto izbiro (C) za vse letnike med drugim: 
- prvo pomoč (10 ur – izvajalec RKS) september 
- tečaj CPP (20 ur - izvajalec Šola vožnje Modri voznik) 1.oc. obdobje, po izvedbi tečaja PP 
 

 
Dijakom 2. letnika bo šola ponudila tečaj tipkanja (najmanj 20 ur na dijaka). 
 
Nadomestno dejavnost za manjkajoče dijake pri dejavnostih v razdelkih A in B opredeli in izvede izvajalec oz. koordinator 
dejavnosti. 
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Model 4:  
STROKOVNE 
EKSKURZIJE 

 
VEČINA 
PREDMETOV 

 
Organizirali bomo tri strokovne ekskurzije v tujino 
(Pariz, Dunaj, Barcelona) in nekaj strokovnih 
ekskurzij v Sloveniji (glej načrt timskih in 
kurikularnih povezav) 

 
skozi vse 
leto 

 
vsi letniki 

 
Dijaki se udeležijo 
strokovne 
ekskurzije (obvezne 
ali izbirne) in krepijo 
avtentično učenje, 
spoznavanje 
priložnosti, 
motivacijo in 
vztrajnost ter 
načrtovanje 

Model 5: 
OBELEŽITEV 
POMEMBNIH DNI 

 
na ravni šole 

 
Na ravni šole bomo poskrbeli za obeležitev 
pomembnih dni v letnem koledarju. Poskrbeli bomo 
za proslave, obeležili Evropski dan jezikov; Dan boja 
proti AIDSu; Dan Zemlje… 

 
skozi vse 
leto 

 
vsi letniki 

 
Dijaki spoznajo 
pomembnost 
različnih svetovnih  
problemov, na 
katere se 
spomnimo s 
pomočjo določenih 
dni  

Model 6: 
ZBIRALNE AKCIJE 

 
na ravni šole 

 
Organizirali bomo različne akcije – na primer 
zbiranje starega papirja, plastičnih zamaškov, 
božični bazar… Zbrana sredstva bodo namenjena 
šolskemu skladu in pomoči potrebnim 
posameznikom 

 
večkrat 
letno 

 
vsi letniki 

 
dijaki krepijo 
prostovoljstvo, 
prepoznavanje 
priložnosti in skrb za 
sočloveka 

 


