
 

 

    

                                
 

  

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT je v Uradnem listu RS, št. 62/08 objavilo JAVNI RAZPIS 
MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, PODPRT S STRANI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA, z 

razvojno prioriteta 3. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA in prednostno 
usmeritvijo IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI SISTEMOV IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA 2007-2013.  
 
To je javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc iz 
vsebinskega področja  Razvoj in uvajanje mehanizmov in instrumentov za dvig kakovosti 
vseživljenjskega učenja Urada za razvoj šolstva za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 10 
2010 
 

 
Na omenjeni javni razpis smo se  prijavili v začetku šolskega leta kot Ekonomska šola Kranj, 

strokovna gimnazija. Od združitve v center ESIC - EKONOMSKO-STORITVENI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER,  KRANJ, Kidričeva 65, 4000 Kranj, pa nastopamo v tem projektu pod tem imenom. 
 
Projekt smo prijavili pod naslovom MEDGENERACIJKO SOŽITJE IN OSEBNOSTNA RAST. 
Tako ustrezamo vsebinskemu sklopu Socialne in državljanske kompetence (Mreže vzgojno-
izobraževalnih zavodov) na temo Aktivno/usmerjeno/kreativno preživljanje prostega časa 
mladih in medgeneracijsko sožitje. 
 
Rezultat Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih 
kompetenc za obdobje 2008-2010 je bil objavljen 17. 11. 2008 na straneh Ministrstva za 
šolstvo in šport.  

  
Podpis pogodbe je bil 1. 12 2008 v prostorih Ministrstva za šolstvo, Masarykova 16, 
Ljubljana 
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MEDGENERACIJSKO SOŽITJE IN OSEBNOSTNA RAST 

 

 

 
KRATEK OPIS PROJEKTA 
 
V projekt bomo vključili predvidoma 70 pedagoških delavcev iz 7 VIZ. Njihove aktivnosti bodo 
vključevale predvidoma 500 predšolskih otrok, učencev, dijakov in študentov. Poleg sodelujočih 
iz VIZ, pa bo pri aktivnosti sodelovalo predvidoma 100 varovancev zunanjih partnerjev. 
 
Najpomembnejši cilj projekta je, da bi z aktivnostmi vsem sodelujočim pomagali ustvarjati 
medgeneracijsko sožitje in omogočili napredek v osebnostni rasti. Predvsem bi s tem pripomogli 
k  zavedanju odgovornosti do sebe in soljudi. Zato bo potekalo povezovanje od vrtca do pozne 
starosti, kar bo omogočalo različen generacijski pogled na stvari, dogodke.  
 
Aktivnosti se bodo odvijale izven in znotraj kurikula, kot medpredmetno povezovanje v 
vertikalni in horizontalni smeri. 
 
 
Glavni cilj projekta SOCIALNE IN DRŽAVLJANSKE KOMPETENCE na temo 
Aktivno/kreativno/usmerjeno preživljanje prostega časa mladih in medgeneracijsko sožitje z 
naslovom MEDGENERACIJSKO SOŽITJE IN OSEBNOSTNA RAST  je: 
 
SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA IN POMOČ PRI OSEBNOSTNI RASTI 
MLADOSTNIKA  - ZAVEDANJE ODGOVORNOSTI DO SEBE IN SOLJUDI.  
 
Na poti pri doseganju zadanega cilja smo pripravili veliko aktivnosti, v katere bomo vključevali, 
predšolske otroke, učence,  dijake, študente, pedagoške delavce, varovance domov in  zunanje 
sodelavce istočasno. 
  
Doseganje ciljev bomo partnerji ugotavljali tako da bomo spremljali in evalvirali izvedene 
kurikule ( samoevalvacije pedagoških delavcev in notranje evalvacije, ki jih bodo opravili timi) 
ter izdelali evalvacijska poročila (analiza) ter organizirali izmenjavo izkušenj (posredno in 
neposredno), ki bodo razvijale osebnostno rast in spodbujale medgeneracijsko sožitje. 
 
Osnova dela bo KONTAKT MED ČLANI skupine ter med skupino kot celoto ter med posameznimi 
člani skupine in zunanjimi sodelavci.  
 
Projekt traja dve šolski leti (2008/09 in 2009/10). Časovni in finančni plan sta natančno izdelana 
( v nadaljevanju prijave). 
 
Srečanja konzorcijskih partnerjev bodo potekala predvidoma enkrat mesečno, aktivnosti VIZ pa 
po predvidnem časovnem planu . 
 
V projekt smo vključili 7 (sedem ) konzorcijski partnerjev in 4 (štiri) zunanje sodelavce. 
Mrežo bosta vodili vodja projekta in koordinatorica projekta, ki bo sodelovala z vsemi timi 
kozorcijskih partnerjev. Timi, v katerih bodo določili svojega operativnega vodjo in sodelavce, 
bodo sodelovali vertikalno in horizontalno z vsemi partnerji, tudi zunanjimi. V mrežo bo 
vključenih okoli 70 strokovnih delavcev ( vodstvo VIZ, svetovalne službe in pedagoški delavci), 
približno 500 mladostnikov (predšolskih otrok, učencev, dijakov in študentov) ter okoli 100 
varovancev domov in nekaj strokovnih sodelovavcev zunanjih partnerjev. 
 
Sodelovanje bo medpredmetno, saj bodo aktivnosti povezovale različna predmetna področija ( 
splošni predmeti in specifični predmeti glede na šolo), aktivnosti pa se bodo izvajale izven in 
znotraj kurikula 
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Odgovornosti pri projektu smo razdelili enakomerno in vsak partner ima jasno opredeljene 
aktivnosti in prioritetne dejavnosti (priloga 2). Sodelovanje bo potekalo preko osebnih (sestanki, 
druženja, )… in elektronskih kontaktov (pošiljanje poročil, predstavitve, e-gradiva,..). Veliko 
aktivnosti bo potekalo skupaj, zato bo nekaj gradiva (okrogle mize, PP, plakati, tabori…..) tudi 
skupnega, nekaj pa bodo pripravili posamezni partnerji. 
 
Kot najpomembnejšo dodano vrednost projekta štejemo, da bomo z aktivnostmi mladostnikom 
pomagali do bolj samozavestne drže, zavedanja lastnih sposobnosti in vrednosti lastne 
osebnosti, do dobre samopodobe in razumevanje soljudi in okolice. Bistveno je, da je mladostnik 
odgovoren do svojih dejanj, svojega telesa in duha ter odgovoren in spoštljiv do soljudi. Tako mu  
bomo pomagali pri načrtovanju lastnih ciljev, spodbujali vztrajnost na poti do postavljenih cilje 
in opozarjali na zavedanje za potrebno delo za doseganje lastnih in skupnih ciljev. Mladostniki 
naj bi na koncu poti aktivno, usmerjeno in kreativno preživljali prosti čas, ustvarjali pozitivno 
vzdušje v izbrani skupini družbe, imeli jasne cilje, oblikovali zdrav življenjski slog, lažje 
prehajali med obdobji življenja in spoštovali pripadnike drugih generacij oz. starosti. Želimo, da 
bi bili zadovoljni, odgovorni in pozitivni posamezniki. 
 
Dodana vrednost projekta bo vidna tudi s sodelovanjem z zunanjimi partnerji, ki nam bodo 
omogočali veliko dobrih del, tako da bi mladostniki lažje spoznavali  sebe (prednosti in 
pomanjkljivosti), da bi se spoznavali s tehnikami za obvladanja lastnih čustev, predvsem pa bi se 
zavedali in gradili pozitivne življenjske vrednote. Tako bo s spoštljivim odnosom do sebe in 
soljudi mogoče razvijati socialne in državljanske kompetence, predvsem pa živeti v aktivnem 
medgeneracijskem sožitju. 
 
Mladostniki bodo ves čas aktivno sodelovali z idejami, plakati, predstavitvami, okroglimi mizami, 
izvajali naloge in pripravljali naloge za druge sodelujoče partnerje, kritično debatirali o 
zadovoljstvu, (ne)uspehu,.. Večina dela bo skupinska, po potrebi pa bomo uporabljali tudi 
individualni pristop.  
 
Skupino sodelujočih bo določil vsak konzorcijski partner sam glede na aktivnosti.  
 
Naloge zunanjih partnerjev so jasno določene preko aktivnosti, izvajali pa bodo tudi kontrolo 
pri izvajanju projekta. Konzorcijski partnerji bomo potek projekta spremljali preko anket o 
predstavitvi, o zadovoljstvu izvedbe projekta in doseženih ciljih generalno in znotraj posameznih 
konzorcijskih partnerjev. 
 
Glede na obseg dela koordinatorja mreže predvidevamo, da bi ta funkcija lahko predstavljala 
zaposlitev v deležu 20% delovne obveznosti učitelja. 
 
 
 
Evropski oziroma nacionalni dokumenti, na katere se vsebina projekta nanaša: 
 
Določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št. 
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 
in 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o 
državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 
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21.11.2007, Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES), Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) in sklepa organa upravljanja o potrditvi 
instrumenta št.OP RČV 3/1/011-0-MŠŠ, z dne 17. 6. 2008. 
 
 
 
Način, po katerem projekt prispeva k uresničevanju ciljev oz. rešitev ustreznih strateških 
dokumentov kot tudi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. 
 
Projekt  MEDGENERACIJSKO SOŽITJE IN OSEBNOSTNA RAST z vsemi svojimi aktivnosti pripomore k 
razvoju socialnih in državljanskih kompetenc, ki spadajo med ene ključnih kompetenc za 
vseživljenjsko učenje. Razvoj teh kompetenc je po več dokumentih prioriteta posameznika in 
družbe, zato naš projekt daje pomen tako posamezniku kot večjim skupinam, ki morajo 
ustvarjati aktivne medgeneracijske odnose. Tako sodelovanje omogoča razvoj posameznikove 
osebnosti in zrelostne odločitve ter učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in 
poklicnem življenju. S spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja povezujemo zelo 
raznovrstne družbe in rešujemo morebitne spore. Razvoj državljanskih kompetenc usposablja 
posameznike za polno udeležbo v državljanskem življenju.  
 

 
Odgovorna oseba prijavitelja je gospa direktorica Marija SIMČIČ, dipl. univ. ekon. 
Vodja projekta je gospa Nada ŠMID, v. d. ravnateljice. 
Koordinatorica projekta Tanja AHČIN, prof. 
 
 

KONZORCIJSKI PARTNERJI V PROJEKTU: 
 

Konzorcijski partner 1:  EKONOMSKO-STORITVENI IZOBRAŽEVALNI CENTER,  Kranj,  
Kidričeva 65, 4000 Kranj 
Marija Simčič, univ. dipl. ekon., direktorica 

Konzorcijski partner 2:  Osnova Šola Matije Čopa, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj 
Matija Horvat, ravnatelj 

Konzorcijski partner 3:  ŠCRM Kamnik, Srednja ekonomska šola, Novi trg 41 A, 1241 Kamnik 
mag. Tatjana Novak ,ravnateljica 

Konzorcijski partner 4: 
 

Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj 
Danica Gaber, ravnateljica 

Konzorcijski partner 5: 
 

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj 
Marjetka Bren, ravnateljica 

Konzorcijski partner 6: 
 

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Strahinj 99, 4202 NAKLO 
mag. Marijan Pogačnik, direktor 

Konzorcijski partner 7: 
 

Osnovna šola Orehek, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj 
Ivka Sodnik, ravnateljica 

 

Mrežni tim projekta 
 

Ime in priimek  Institucija 

1. Nada Šmid  ESIC Kranj 

2. Tanja Ahčin  ESIC Kranj 

3. Aleksander Komovec ESIC Kranj 

4. Tatjana Škrab Grašič OŠ Matije Čopa Kranj 

5. Barbara Ogrin ŠCRM Kamnik 

6. Jana Teran Kranjski vrtci 

7. Judita Nahtigal  Dijaški in študentski dom Kranj 

8. Nuša Žibert Biotehniški center Naklo 

9. Marjeta Vene OŠ Orehek Kranj 

10 . Katja Petelin ESIC Kranj 
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Zunanji partnerji pri projektu 
 
 

Zunanji partner 1:  Smučarska zveza Slovenije 
Podutiška cesta 146 
1000 Ljubljana 
odgovorna in sodelujoča oseba: dr. Franci PETEK 

Zunanji partner 2:  Svetovanje, Iztok LAHAJNAR, s.p. 
Čargova 26, 5213 Kanal 
odgovorna  in sodelujoča oseba: Iztok Lahajnar 

Zunanji partner 3: Dom upokojencev Kranj,  
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj 
odgovorna oseba: Martin HABJAN univ.dipl.soc, direktor Doma 
sodelujoči: Vida GLOBOČNIK; delovna terapevtka 
                 Bojana PETROVIČ; socialna delavka 

Zunanji partner 4: Dom starejših občanov Preddvor, 
Potoče 2, 4205 Preddvor 
odgovorna oseba: Andreja Valant, direktorica 

sodelujoči: Irma Čebašek - delovna terapevtka,  
                  Katja Gaber - namestnica direktorice za področje ZNO,  
                  Mojca Sajovic - Socialna delavka 

 
 

CILJNE SKUPINE: 
 

 predšolski otroci (30), 

 osnovnošolski učenci (300), 

 dijaki (150), 

 študenti (20) 

 pedagoški (in ostali strokovni) delavci (75), 

 starostniki, varovanci domov(30)  
 starši (20),
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 NAČRT PROJEKTA po konzorcijskih partnerjih 

 
Zap.
št. 
akti
vnos

ti 

Opis aktivnosti 
 

Konkretni rezultat in obseg 
rezultatov 

Začetek 
dd.mm.LLL

L 

Zaključek 
dd.mm.LLLL 

Vrednost 
(strošek) 

 ESIC KRANJ     

1 Formiranje skupine 
in skupinska 

dinamika  
(ESIC Kranj) 

Medsebojno spoznavanje  in 
formiranje skupine, predstavitev 

dela 

1.12. 2008 31.3.2009 1000€ 

2 DELAVNICA: 
Spoznavanje sebe in 
svoje umeščenosti v 

okolje 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje lastnih prednosti in 
pomanjkljivosti; prepoznavanje 

lastnih ciljev ter pripravljenosti na 
odrekanje  

3.1. 2009 31.3.2009 1800€ 

3 DELAVNICA: Moj 
odnos z bližnjimi in 

odnos do soljudi 
nasploh 

(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje aktualnih odnosov z 
bližnjimi (družino, prijatelji, 

partnerjem) ter učenje ustreznih 
načinov reagiranja v socialnih 

situacijah 

1. 2. 2009 31.3.2009 1200€ 

4 DELAVNICA: Moj 
odnos do učenja 

(interes, 
avtoriteta,..) 
(ESIC Kranj) 

Soočanje z aktualnimi odnosi do 
šole, profesorjev, trenerjev ter do 
učenja in znanja ter povezovanje 

slednjega s celotnim 
posameznikovim življenjem 

1. 3. 2009 26. 4. 2009 1400€ 

5 DELAVNICA: Moje 
doživljanje in 

vedenje v družbi 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje lastnih načinov 
besedne in nebesedne 

komunikacije z okoljem; odnos do 
avtoritet 

1. 4. 2009 16. 5. 2009 2000€ 

6 DELAVNICA: Kako se 
soočam s strahovi? 

(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje posameznikovih 
načinov spoprijemanja s strahovi 
(jih ignorira, se jim umika ali se z 

njimi spoprijema); učenje 
spoprijemanja s strahovi 

17. 5. 2009 1. 7. 2009 1400€ 

7 DELAVNICA: 
Usklajevanje želja in 
reakcije v določenih 

situacijah 
(ESIC Kranj) 

Učenje učinkovitih načinov, kako 
se braniti, kako prisluhniti in 

izpolniti lastne želje; 
prepoznavanje reakcij ob 
zavrnitvah, odrekanjih ter 

postavljanje ustreznih meja 

1. 9. 2009 30. 10. 2009 2000€ 

8 DELAVNICA: 
Samospoštovanje, 
samozaupanje in 

samopodoba 
(ESIC Kranj) 

Preverjanje posameznikovih 
samospoštovanja in samozaupanja 

ter pojasnilo pomembnih razlik 
med njima; soočanje z lastnim 

sramom ter povezava slednjega s 
samopodobo 

1. 11. 2009 24. 12. 2009 1600€ 

9 DELAVNICA: Moj 
odnos do dela in 

delavnosti 
(ESIC Kranj) 

Soočanje z lastno delavnostjo, 
vztrajnostjo ter nagnjenostjo k 

odlašanju 

1.1. 2010 28.2. 2010 1200€ 

10 DELAVNICA: 
Vrednote, stališča, 

interesi, norme, 
navade in moj 
življenjski stil 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje konkretnih stališč, 
norm, interesov, vrednot in navad 
posameznikov, skupin in družne 

nasploh. Učenje sožitja, 
solidarnosti ter sprejemanja 

različnosti 

1. 2. 2010 15. 4. 2010 1600€ 
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11 DELAVNICA: Moj 
telesni jaz 

(ESIC Kranj) 

Soočanje z lastnim 
(ne)zadovoljstvom z lastnim 

telesom. Prepoznavanje in učenje 
konkretnih načinov reagiranja v 

določenih situacijah. Zdrav 
življenjski slog – učenje načel 

16. 4. 2010 15. 5. 2010 1000€ 

12 DELAVNICA: 
Povezanost z družbo 

kot celoto 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje dihotomije: kaj 
lahko jaz dam družbi/kaj lahko 
družba da meni. Koliko sem sam 

del družbe; kaj lahko napravim za 
to, da bi bila družba boljša - 

učenje 

16. 5. 2010 1. 7. 2010 1400€ 

13 Priprava prireditve in 
obisk DSO Preddvor  

(ESIC Kranj) 

Medgeneracijsko srečanje, 
druženje, sprostitev 

1. 12. 2008 31.3.2009 250€ 

14 Informativa 2009 
(ESIC Kranj) 

Promocija  medgeneracijskega 
sodelovanja EG Kranj, predstavitev 

šole skozi glasbo in ples 

30.1.2009 31.3.2009 500€ 

15 Priprava programa in 
obisk Doma sv. 

Martina v Srednji vasi 
v Bohinju 

(ESIC Kranj) 

Srečanje mladi-starejši, 
Izdelava projekcije in foto galerije 

slik s skupnega srečanja 

1. 3. 2009 31.3. 2009 250€ 

16 Predstavitev projekta 
staršem, dijakom in 

pedagoškim 
delavcem in 

predstavitev spletne 
strani 

in promocija 
projekta z letaki, 

prispevki v časopisih, 
lokalni TV, spletna 

stran,.. 
(ESIC Kranj) 

Priprava materiala za seznanitev s 
potekom in rezultati projekta, 

primeri dobrih praks, aktivnosti, 
spletne strani .Priprava gradiva za 

promocijo projekta 

5.5. 2009 24.6. 2009 550€ 

17 Predstavitev projekta  
sodelujočim in plan 

dela 
(ESIC Kranj) 

Evalvacija in plan dela, povabilo v 
tim 

1. 9. 2009 30.10. 2009 150€ 

18 Priprava prireditve in 
obisk DSO Preddvor 

(ESIC Kranj) 

Medgeneracijsko srečanje, 
druženje, sprostitev 

1. 12. 2009 20. 12. 2009 250€ 

19 Priprava programa in 
obisk Doma sv. 

Martina v Srednji vasi 
v Bohinju 

(ESIC Kranj) 

Srečanje mladi-starejši, 
Izdelava projekcije in foto galerije 

slik s skupnega srečanja 

1. 3. 2010 31. 3. 2010 500€ 

20 Organiziranje in 
izvedba 

vsaj dvodnevnega 
tabora 

(ESIC Kranj)) 

Druženje, uporaba znanj v 
konkretnem okolju »tu in zdaj« 

1. 4. 2010 24.6. 2010 2652,23€ 

21 Praznovanja in 
običaji 
 
 Medgeneracijsko in 
medkulturno 
povezovanje dijakov 
različnih narodnosti 
in etničnih 
skupin,sodelovanje s 
starši in obrtniki 

Kulturno izobraževalni in zabavni 
program, ki ga izvedejo 
dijaki,prikaz svečanih pričesk, 
večerni make up,francoska 
manikira nohtov,plesni 
koraki,recitacije, petje in  
intervjuji med dijaki , izdelava 
voščilnic,okrasitev dvorane,svečani 
aranžmaji, kultura obnašanja pri 
mizi »svečani pogrinjki«, 

1. 12. 2008 31.3.2009 1000€ 
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frizerske stroke, 
upokojeni delavci 
šole 
(ESIC Kranj) 

medsebojna obdaritev 
dijakov,prijetno druženje in 
pogostitev dijakov,staršev, 
obrtnikov in učiteljev , foto 
izdelki, nastop za upokojene 
delavce šole 

22  Recital Prešernovih 
pesmi v Prešernovem 
gaju v Kranju in pred 
Prešernovo hišo v 
Kranju 
Obisk in proslava v 
Domu slabovidnih v 
Škofji Loki in 
predstavitev poklica 
frizer po  Osnovnih 
šolah in na 
Informativnih dnevih, 
na tednu obrti. 
(ESIC Kranj) 

dijaški recital ,  naredimo 
praznični aranžma izložbe v 
Kranjski hiši v Kranju, dijaki s 
pomočjo mentoric naredijo 
pričeske značilne za Prešernov čas 
razvijajo veščine, foto izdelki 
Manikira in nega nohtov, 
ličenje,izdelava lasničarskih 
izdelkov, oblikovanje pričesk, 
maskerstvo 

1. 2. 2009 31.3.2009 1000€ 

23 Delavnica in 
organiziranje 
sodelovanja med 
frizerji in varovanci 
DU Kranj in v O.Š. 
Helene Puhar 
(prilagojen program)   
(ESIC Kranj) 

Ustvarjanje medgeneracijskega 
sožitja,  ponudimo in opravimo 
frizerske storitve, predstavimo 
poklic frizer,  spoznavanje 
življenja starejših ljudi,druženje z 
dijaki s posebnimi potrebami, 
intervjuji, pomoč starejšim pri 
pisanju novoletnih voščil, 
izmenjave mnenj,izdelki ročnih del 
– čipke, vezenina, pletenina  

1. 3.  2009 31. 3. 2009 1000€ 

24 Projektni teden na 
temo: 
 
Obrt na Gorenjskem 
(ESIC Kranj) 

Med predmetne povezave, 
spoznavanje obrti,srečanje dijakov 
z uspešnimi obrtniki v naši regiji ( 
tudi naši nekdanji dijaki, pot do 
zaposlitve, kako se predstavimo 
delodajalcu, mapa učnih dosežkov,  
 delavnice v Kranjski hiši v Kranju  
( frizerske storitve…)razvijanje 
veščin,  foto izdelki 

1. 12. 2009 23. 12.2009 1000€ 

25 Projektni teden na  
temo 
 
Dan Zemlje 
 
Okolje je del nas, mi 
smo del okolja 
 
Nastop v vrtcu 
 
(ESIC Kranj) 

Med predmetne povezave,okoljska 
problematika,preprečevanje in 
zmanjševanje onesnaževanja in 
ohranjevanje biotske 
raznovrstnosti, dijaki pripravili 
ustrezno propagandno gradivo na 
stojnicah sredi Kranja( letaki, 
zloženke),  prostovoljno delo,   
likovni, foto izdelki, čistilna akcija 
okoliša šole in kanjona Kokre , 
primerjava vzorcev voda in odplak 
iz frizerskega salona, vplivi na 
zdravje ljudi,izpusti onesnaževal v 
našem okolju, kakovost zraka, 
vode , tal itd. 
Priprava otroške igrice na temo 
onesnaževanja 

1. 4.  2010 26.4.  2010 1000€ 

26 FESTIVAL 
GENERACIJ 
(ESIC Kranj) 

Delavnice ročnih del, foto 
delavnica, računalniška delavnica, 

kulturni program 

1.4.2010 24.6.2010 3250€ 

27 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 

1.12. 2008 30.10. 2010 25939,47€ 
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projekta 
(ESIC Kranj) 

projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

  SKUPAJ ESIC KRANJ   56891,70 € 

      

 OŠ  
MATIJE ČOPA 

    

1 Formiranje skupine 
(OŠ Matije Čopa) 

Oblikovanje dnevniških zapisov 
 

1.1. 2009 31.3.2009 100€ 

2 Seznanitev staršev s 
projektom 
(OŠ Matije Čopa) 
 

Aktivno vključevanje staršev 1.1. 2009 31.3.2009 100€ 

3 Povezovanje z 
zunanjimi 
inštitucijami 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski 
Glasbeni nastopi 
Likovne dejavnosti 
Literarno ustvarjanje 
Priprava krajših prireditev oz. 
nastopov 
Priprava različnih delavnic 
Rezultat: . delavnica, prireditev, 
likovni izdelki učencev 
 

1. 1. 2009 30.5. 2009 600€ 

4 Sodelovanje s šolsko 
knjižničarko 
(OŠ Matije Čopa) 

Bralne aktivnosti 
Literarno srečanje 
Poznavanje dejavnosti v knjižnici 
Rezultat: literarno srečanje 

1.1. 2009 31.3.2009 300€ 

5 Povezovanje med 
posameznimi oddelki 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski in predstavitev 
različnih dejavnosti 
Priprava srečanj za zunanje 
partnerje 
Rezultat: prireditev,  nastop 
učencev, srečanje 

1. 1. 2009 26. 4. 2009 100€ 

6 Vključevanje 
učencev v delo 
oddelkov 
podaljšanega bivanja 
(OŠ Matije Čopa) 

Druženje učencev višjih razredov v 
oddelkih podaljšanega bivanja 
Skupno preživljanje prostega časa 

1.1. 2009 26. 4. 2009 101,06€ 

7 Delavnice za 
osebnostno rast 
(OŠ Matije Čopa) 

Različne delavnice za izboljšanje 
občutka lastne vrednosti 
Rezultat: nove izkušnje 

1. 1. 2009 30.5. 2009 500€ 

8 Vključevanje staršev 
v aktivnosti 
(OŠ Matije Čopa) 

Izdelovanje izdelkov za otroški 
bazar 
Športna srečanja 
Planinski izlet starši in učenci 

1.1. 2009 30. 5. 2009 700€ 

9 Povečanje skupine 
(OŠ Matije Čopa) 

Oblikovanje dnevniških zapisov 
 

1. 9. 2009 30. 9.2009 100€ 

10 Seznanitev staršev s 
projektom 
(OŠ Matije Čopa) 
 

Aktivno vključevanje staršev 1. 9. 2009 30. 9.2009 100€ 

11 Povezovanje z 
zunanjimi 
inštitucijami 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski 
Glasbeni nastopi 
Likovne dejavnosti 
Literarno ustvarjanje 
Priprava krajših prireditev oz. 
nastopov 
Priprava različnih delavnic 
 

1. 9. 2009 30. 5. 2010 600€ 

12 Sodelovanje s šolsko Bralne aktivnosti 1.11. 2009 31. 3. 2010 300€ 
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knjižničarko 
(OŠ Matije Čopa) 

Literarno srečanje 
Poznavanje dejavnosti v knjižnici 

13 Povezovanje med 
posameznimi oddelki 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski in predstavitev 
različnih dejavnosti 
Priprava srečanj za zunanje 
partnerje 

1. 10. 2009 26. 4. 2010 100€ 

14 Vključevanje 
učencev v delo 
oddelkov 
podaljšanega bivanja 
(OŠ Matije Čopa) 

Druženje učencev višjih razredov v 
oddelkih podaljšanega bivanja 
Skupno preživljanje prostega časa 

1.11.  2009 26. 4. 2010 100€ 

15 Delavnice za 
osebnostno rast 
(OŠ Matije Čopa) 

Različne delavnice za izboljšanje 
občutka lastne vrednosti 

1. 9. 2009 30. 5. 2010 500€ 

16 Vključevanje staršev 
v aktivnosti 
(OŠ Matije Čopa) 

Izdelovanje izdelkov za otroški 
bazar 
Športna srečanja 
Planinski izlet starši in učenci 

1. 12. 2009 30. 5. 2010 700€ 

17 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(OŠ Matije Čopa) 
 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2753,60€ 

  SKUPAJ OŠ MATIJE ČOPA   7754,66 € 

      

 ŠC RM KAMNIK     

1 Naravoslovni dnevi 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje 
 

1. 12. 2008 
 

26. 4. 2010 
 

301,30€ 

2 Ekskurzija 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje 
 

1. 5. 2009 
 

30. 5.  2010 
 

1500€ 

3 Ekskurzija 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje 
 

1. 6. 2009 
 

24. 6. 2010 
 

1500€ 

4 Družabni večeri 
(ŠC RM Kamnik) 

druženje 
 

1. 12. 2008 
 

30.10. 2010 
 

600€ 

5 Izdelava umetniških 
izdelkov 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje, razvijanje 
čuta za umetnost in estetiko 

 

1. 12. 2008 31. 3. 2009 400€ 

6 Športne igre 
(ŠC RM Kamnik) 

razvijanje motoričnih spretnosti 1. 4.  2009 26. 4. 2010 400€ 

7 Plesni tečaj 
(ŠC RM Kamnik) 

razvijanje motoričnih spretnosti,  
druženje 

1. 12. 2008 31. 3. 2010 300€ 

8 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(ŠC RM Kamnik) 
 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2533,00€ 

  SKUPAJ ŠC RM KAMNIK   7534,30 € 

      

 KRANJSKI 
VRTCI 

    

1 Zimski dan na 
smučišču Krpin v 
Begunjah s športniki 
smučarji srednje 
ekonomske šole 

Pridobimo novo izkušnjo, osvajamo 
osnove zimskih športov, športnike, 
doživljamo zavedanje lastnih 
sposobnosti 

 
15. 2. 2009 

 
31. 3. 2009 

400€ 
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(Kranjski vrtci) 

2 Obiščemo in 
sodelujemo na 
velikonočni delavnici 
v Strahinju 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, spoznamo novo okolje, 
uživamo v aktivnosti, izdelamo 
adventno dekoracijo za vrtec, 

1. 4. 2009 26. 4. 2009 300€ 

3 VERIŽNI 
EKSPERIMENT 
 (Društvo 
matematikov in 
fizikov) 
(Kranjski vrtci) 

S starši in starimi starši izdelamo 
fizikalni eksperiment in se 
vključimo v verigo 

1. 4. 2009 26. 4. 2009 300€ 

4 Izlet s starimi starši v 
živalski vrt, 
strokovno vodenje, 
delavnice 
 (Kranjski vrtci) 

Spoznamo manj znane živali in 
njihov način življenja, družimo se s 
starimi starši 

10. 04. 
2009 

 

10. 04. 2009 

 
200€ 

5 Srečanje s šolarji in 
šolo Staneta Žagarja 
(Kranjski vrtci) 

Spoznati novo situacijo, druženje 
Sodelujemo pri učni uri 

12. 06. 
2009 

12. 06. 2009 200€ 

6 Teden otroka, v 
vrtcu Čirče, lutkovni 
dopoldnevi 
(Kranjski vrtci) 

Druženje z otroki ki ne obiskujejo 
vrtca 
Izdelava lutk, igramo z lutko 

3. 10. 2009 11. 10. 2009 600€ 
 

7 Kostanjev piknik, 
druženje družin, 
Delavnice 
(Kranjski vrtci) 

Jesenske delavnice z izdelki, 
druženje več generacij družin 

12. 10. 
2009 

12. 10. 2009 400€ 

8 Srečanje s 
srednješolci BC Naklo 
Uporaba naravnega 
materiala 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, učimo se od 
srednješolcev, uporabljamo zbrani 
naravni material 

1. 12. 2009 24. 12. 2009 500€ 

9 Program in 
obdarovanje 
oskrbovancev v domu 
Kranj 
(Kranjski vrtci) 

Srečanje z starejšo populacijo, 
razviti primeren odnos do 
starostnikov, ohranjanje 
kulturnega izročila 

1. 12. 2009 31. 12. 2009 500€ 

10 Srednješolci nas 
nauče izdelovati 
velikonočne 
aranžmaje 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, učimo se od 
srednješolcev, izdelamo aranžmaje 
za srečanje upokojencev 

1. 4. 2010 24. 4. 2010 501,07€ 

11 Program in 
obdarovanje 
oskrbovancev v domu 
Kranj 
(Kranjski vrtci) 

Srečanje z starejšo populacijo, 
razviti primeren odnos do 
starostnikov, igranje na male 
ritmične instrumente 

1. 5. 2010 23. 6. 2010 500€ 

12 Teden otroka, v 
vrtcu Čirče, športno  
naravoslovno 
srečanje, 
orientacijski pohod 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, užitki v gibanju, čutno 
doživljanje narave 

2. 10. 2010 
 

10.10. 2010 
 

600€ 
 

13 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(Kranjski vrtci) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2404,00€ 

  SKUPAJ KRANJSKI VRTCI   7405,07 € 
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 DŠD KRANJ     

1 Priprava projekta:   
- dogovori s partnerji 
(Dom starejših 
občanov Preddvor, 
dijaki in študentje v 
DŠD Kranj),  
- izdelava načrta 
dela 
(DŠD Kranj) 

- Predstavitev projekta na domski 
skupnosti dijakov/študentov DŠD, 
predlogi sprememb in dopolnitev 
- izdelan načrt dela 

1.12.2008 31.3.2009 200€ 

2 Srečanje v Domu 
starejših občanov 
Preddvor: 
- predstavitev doma 
- spoznavanje z 
oskrbovanci DSO 
- ustvarjalne 
delavnice dijakov 
DŠD in oskrbovancev 
doma 
(DŠD Kranj)  

- Uvid dijakov in študentov v delo 
in življenje v domu starejših 
- Izdelava novoletnega okrasja: 
venčkov, cvetličnih aranžmajev, 
drobne dekorativne plastike; 
- razstava vseh izdelkov 
- fotografije srečanja 
- zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.12.2008 
 

31.3. 2009 
 

450€ 

3 Obisk oskrbovancev 
DSO Preddvor v DŠD 
Kranj na enem od 
multikulturnih 
večerov (v okviru 
inovac.proj.) 
(DŠD Kranj) 

- Spoznavanje s konkretno državo 
ali regijo (n.pr. Južno Ameriko, 
Kitajsko…),  
- večerja s tipičnimi jedmi,  
- film, pogovor 
- vitrina na to temo 
- fotografije in zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.12.2008 1.5.2009 450€ 

4 Kulturni večer ob 
kult.prazniku: 
– obisk v domu 
star.občanov 
Preddvor 
(DŠD Kranj) 

- Predstavitev literarne in likovne 
ustvarjalnosti dijakov in študentov: 
branje pesmi, likovna razstava 
študentke,  
- nastop domske glasbene skupine – 
ansambla, 
- fotografije in zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.2.2009 31.3.2009 
 

400€ 

5 Udeležba dijakov in 
študentov na 
spomladanskem 
pikniku doma 
starejših občanov 
(DŠD Kranj) 

- Medgeneracijsko srečanje, 
druženje, sprostitev 
- fotografije, zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.6. 2009 20.6. 2009 
 

300€ 

6 Obisk oskrbovancev 
DSO Preddvor v DŠD 
Kranj – pogovor oz. 
okrogla miza, 
pogostitev 
(DŠD Kranj) 

Okrogla miza: 
- Predstavitev življenja in dela v 
DŠD  
- Izmenjava izkušenj, spoznavanje 
mlade generacije s preteklostjo in 
starejše z življenjem mladih 
danes,  
- zapis pogovora, fotografije, 
objava na domski domači strani 

1.10.2009 31.10.2009 
 

283,58€ 

7 Ustvarjalne 
delavnice v Domu 
starejših občanov 
Preddvor: izdelava 
novoletnih voščilnic 
in okraskov 
(DŠD Kranj) 

- Novoletni izdelki – okraski, 
venčki, ikebane, voščilnice 
- Razstava izdelkov, nastalih v 
skupni delavnici 
- zapis pogovora, fotografije, 
objava na domski domači strani 

20.11.2009 20.12.2009 500€ 

8 Izmenjava literarnih 
in likovnih del v 

Konkretne številke domskih glasil 
(eno ali dve  letno), obogatene s 

1.12.2008 31.10.2010 500€ 
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glasilih/publikacijah 
obeh domov 
(DŠD Kranj) 

prispevki mlajše oziroma starejše 
generacije 

9 Poročanje o 
medgeneracijskih 
aktivnostih in poteku 
projekta  
(DŠD Kranj) 

- Ažurne objave vseh dejavnosti, 
srečanj, pogovorov ipd., tekstovni 
in fotografski prispevki na domači 
strani DŠD Kranj 
- Fotografije srečanj v domski 
vitrini 

1.12.2008 31.10.2010 400€ 

10 Zaključna skupna 
prireditev DSO 
Preddvor in DŠD 
Kranj po aktivnem 
organiziranem 
dvoletnem 
sodelovanju 
(DŠD Kranj) 

- Srečanje udeležencev projekta iz 
obeh domov,  
- predstavitev dosežkov in 
zaključno poročilo,  
- kulturni program,  
- fotografska razstava s prikazom 
dejavnosti, 
- publikacija o projektu 

1.10.2010 20.10.2010 1400 € 

11 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(DŠD Kranj) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2414,62€ 

  SKUPAJ DŠD KRANJ   7298,20 € 

      

 BC NAKLO     

1 Gospodinjska 
delavnica 
(BC Naklo) 

Priprava svečanega pogrinjka in 
zlaganje serviet 

1.1. 2009 24.6. 2009 200 € 

2 Gospodinjska 
delavnica 
(BC Naklo) 

Izdelava krojev za Unicefovo 
punčko IN IZDELAVA PUNČKE 

1.1. 2009 28.2. 2009  200 € 

3 Aranžerska delavnica 
(BC Naklo) 

Izdelava cvetličnega aranžmaja  1.3. 2009 25.4. 2009 435 € 

4 Kulturni program ob 
materinskem dnevu  
(BC Naklo) 

Razvijati medgeneracijsko 
sodelovanje in izkazovanje 
pozornosti 

 
1.1. 2009 

 
15.5.2009 

 
300,92 € 

5 Ogled posestva v 
Strahinju 
(BC Naklo) 

Ozavestiti pomen narave in živali 
za kakovosten razvoj osebnosti 

 
1.4. 2009 

 
24.6. 2009 

 
245 € 

6 Ročna dela – šivanje, 
vezenje, pletenje,.. 
(BC Naklo) 

Izdelava oblek za Unicefove 
punčke -izmenjava znanj in 
izkušenj ob praktičnem delu 

 
1.1. 2009 

 
24.6. 2009 

 
620 € 

7 Aranžerska delavnica 
(BC Naklo) 

Izdelava cvetličnega aranžmaja  1.10. 2009 30.11. 2009 435 € 

8 Projektni dnevi 
(BC Naklo) 

Izdelana in natisnjena zgibanka 1.9.  2009 30.11. 2009 500 € 

9 Ročna dela – šivanje, 
vezenje, pletenje,.. 
(BC Naklo) 

Izdelava oblek za Unicefove 
punčke -izmenjava znanj in 
izkušenj ob praktičnem delu 

 
1.1. 2010 

 
24.6. 2010 

 
720 € 

10 Ogled posestva v 
Strahinju 
(BC Naklo) 

Ozavestiti pomen narave in živali 
za kakovosten razvij osebnosti 

 
1.4. 2010 

 
24.6. 2010 

 
245 € 

11 Prispevki v šolskem 
glasilu Mlade brazde 
(BC Naklo) 

Promocija projekta in objava 
prispevkov v šolskem glasilu  

1.1. 2009 31. 10.  2010 1100 € 

12 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 

1.12. 2008 30.10. 2010 2963,00 € 
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računovodstvo 
projekta 
(BC Naklo) 

izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

  SKUPAJ BC NAKLO   7963,92 € 

      

 OŠ OREHEK 
KRANJ 

    

1 Čopkov tek 
(OŠ Orehek Kranj) 

Medgeneracijski tek, druženje, 
spoštovanje drugačnosti, 
spodbujanje humanitarnosti, 
nastop glasbenega gosta, foto 
izdelki, literarni prispevki 
 

1. 10. 2009 
 

30. 10.  2010 
 

800 € 

2 Interesne dejavnosti  
(OŠ Orehek Kranj)  

Medgeneracijsko druženje, pomoč 
šibkejšim, kreativno preživljanje 
prostega časa, priprave nanj, 
ustvarjalne delavnice, skrb za 
brezdomce, prireditev za starejše 
občane, sprejemanje drugačnosti, 
likovni, foto izdelki 
 

1. 1. 2009 
 

30.10. 2010 
 

500 € 

3 Sodelovanje s starši 
(OŠ Orehek Kranj) 

Predavanja, delavnice, prireditve, 
krepitev dobrih odnosov, 
medgeneracijsko druženje, 
zaključni izleti, foto izdelki 
 

1. 1. 2009 30.10. 2010 390 € 

4 Tehniški dan 
(OŠ Orehek Kranj) 

Medpredmetne povezave, 
ustvarjalne delavnice, plakati, 
likovni izdelki, spoznavanje sebe, 
spoštovanje drugačnosti, 
razumevanje oseb s posebnimi 
potrebami 
 

1. 1. 2009 
 
 

30.10. 2010 501,30 € 

5 Oddelčna skupnost 
(OŠ Orehek Kranj) 

Razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja, skrb za 
pozitivno razredno klimo, osebne 
odgovornosti, oblikovanje zdravega 
načina življenja, preventivne 
delavnice, foto izdelki 

1. 1.  2009 30. 10. 2010 
 

500 € 

6 MEPI- mednarodno 
priznanje za mlade 
(OŠ Orehek Kranj) 

Medpredmetne povezave, 
osebna rast mladih ob  prepletanju 
prostovoljnih, izobraževalnih, 
športnih in pustolovskih dejavnosti, 
priprave na preživetje v naravi, na 
odpravo, urejanje spletne strani 

1.1.  2009 30.10. 2010 
 

1500€ 

7 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(OŠ Orehek Kranj) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava končnega 
poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2960,85 € 

  SKUPAJ OŠ OREHEK KRANJ   7152,15 € 

      

  SKUPAJ VSI KP   102.000,00€ 
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NAČRT PROJEKTA po zaporedju dejavnosti  
 

Zap.
št. 
akti
vnos

ti 

Opis aktivnosti 
 

Konkretni rezultat in obseg 
rezultatov 

Začetek 
dd.mm.LLLL 

Zaključek 
dd.mm.LLL

L 

Vrednost 
(strošek) 

1 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(ESIC Kranj) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 25939,47€ 

2 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(OŠ Matije Čopa) 
 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2753,60€ 

3 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(ŠC RM Kamnik) 
 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2533,00€ 

4 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(Kranjski vrtci) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2404,00€ 

5 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(DŠD Kranj) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2414,62€ 

6 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(BC Naklo) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2963,00 € 

7 Vodenje, 
koordinacija, 
administracija in 
računovodstvo 
projekta 
(OŠ Orehek Kranj) 

Izvajanje projekta po načrtu, 
spremljanje poteka projekta, 
reševanje konkretnih problemov, 
izmenjava mnenj, usklajevanje 
projektnega dela, priprava 
vmesnih poročil, izdelava 
končnega poročila  

1.12. 2008 30.10. 2010 2960,85€ 

      

8 Priprava prireditve in 
obisk DSO Preddvor  

(ESIC Kranj) 

Medgeneracijsko srečanje, 
druženje, sprostitev 

1. 12. 2008 31.3.2009 250€ 

9 Formiranje skupine 
in skupinska 

Medsebojno spoznavanje  in 
formiranje skupine, predstavitev 

1.12. 2008 31.3.2009 1000€ 



 

JR "Socialne in državljanske kompetence" 

 
16 

dinamika  
(ESIC Kranj) 

dela 

10 Praznovanja in 
običaji 
 
 Medgeneracijsko in 
medkulturno 
povezovanje dijakov 
različnih narodnosti 
in etničnih 
skupin,sodelovanje s 
starši in obrtniki 
frizerske stroke, 
upokojeni delavci 
šole 
(ESIC Kranj) 

Kulturno izobraževalni in zabavni 
program, ki ga izvedejo 
dijaki,prikaz svečanih pričesk, 
večerni make up,francoska 
manikira nohtov,plesni 
koraki,recitacije, petje in  
intervjuji med dijaki , izdelava 
voščilnic,okrasitev dvorane,svečani 
aranžmaji, kultura obnašanja pri 
mizi »svečani pogrinjki«, 
medsebojna obdaritev 
dijakov,prijetno druženje in 
pogostitev dijakov,staršev, 
obrtnikov in učiteljev , foto 
izdelki, nastop za upokojene 
delavce šole 

1. 12. 2008 31.3.2009 1000€ 

11 Srečanje v Domu 
starejših občanov 
Preddvor: 
- predstavitev doma 
- spoznavanje z 
oskrbovanci DSO 
- ustvarjalne 
delavnice dijakov 
DŠD in oskrbovancev 
doma 
(DŠD Kranj)  

- Uvid dijakov in študentov v delo 
in življenje v domu starejših 
- Izdelava novoletnega okrasja: 
venčkov, cvetličnih aranžmajev, 
drobne dekorativne plastike; 
- razstava vseh izdelkov 
- fotografije srečanja 
- zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.12.2008 
 

31.3.2009 
 

450€ 

12 Priprava projekta:   
- dogovori s partnerji 
(Dom starejših 
občanov Preddvor, 
dijaki in študentje v 
DŠD Kranj),  
- izdelava načrta 
dela 
(DŠD Kranj) 

- Predstavitev projekta na domski 
skupnosti dijakov/študentov DŠD, 
predlogi sprememb in dopolnitev 
- izdelan načrt dela 
 

1.12.2008 31.3.2009 
 

200€ 

13 Izdelava umetniških 
izdelkov 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje, razvijanje 
čuta za umetnost in estetiko 

 

1. 12. 2008 31. 3. 2009 400€ 

14 Obisk oskrbovancev 
DSO Preddvor v DŠD 
Kranj na enem od 
multikulturnih 
večerov (v okviru 
inovac.proj.) 
(DŠD Kranj) 

- Spoznavanje s konkretno državo 
ali regijo (n.pr. Južno Ameriko, 
Kitajsko…),  
- večerja s tipičnimi jedmi,  
- film, pogovor 
- vitrina na to temo 
- fotografije in zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.12.2008 1.5.2009 450€ 

15 Plesni tečaj 
(ŠC RM Kamnik) 

razvijanje motoričnih spretnosti,  
druženje 

1. 12. 2008 31. 3. 2010 300€ 

16 Naravoslovni dnevi 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje 
 

1. 12. 2008 
 

26. 4. 2010 
 

301,30 € 

17 Družabni večeri 
(ŠC RM Kamnik) 

druženje 
 

1. 12. 2008 
 

30.10. 2010 
 

600€ 

18 Izmenjava literarnih 
in likovnih del v 
glasilih/publikacijah 
obeh domov 
(DŠD Kranj) 

Konkretne številke domskih glasil 
(eno ali dve  letno), obogatene s 
prispevki mlajše oziroma starejše 
generacije 

1.12.2008 31.10.2010 500€ 

19 Poročanje o 
medgeneracijskih 

- Ažurne objave vseh dejavnosti, 
srečanj, pogovorov ipd., tekstovni 

1.12.2008 31.10.2010 400€ 
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aktivnostih in poteku 
projekta  
(DŠD Kranj) 

in fotografski prispevki na domači 
strani DŠD Kranj 
- Fotografije srečanj v domski 
vitrini 

      

20 Gospodinjska 
delavnica 
(BC Naklo) 

Izdelava krojev za Unicefovo 
punčko IN IZDELAVA PUNČKE 

1.1. 2009 28.2. 2009 200 € 

21 Sodelovanje s šolsko 
knjižničarko 
(OŠ Matije Čopa) 

Bralne aktivnosti 
Literarno srečanje 
Poznavanje dejavnosti v knjižnici 
Rezultat: literarno srečanje 

1.1. 2009 30. 3. 2009 300€ 

22 Formiranje skupine 
(OŠ Matije Čopa) 

Oblikovanje dnevniških zapisov 
 

1.1. 2009 31.3.2009 100€ 

23 Seznanitev staršev s 
projektom 
(OŠ Matije Čopa) 
 

Aktivno vključevanje staršev 1.1. 2009 31.3.2009 100€ 

24 Povezovanje med 
posameznimi oddelki 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski in predstavitev 
različnih dejavnosti 
Priprava srečanj za zunanje 
partnerje 
Rezultat: prireditev,  nastop 
učencev, srečanje 

1. 1. 2009 26. 4. 2009 100€ 

25 Vključevanje 
učencev v delo 
oddelkov 
podaljšanega bivanja 
(OŠ Matije Čopa) 

Druženje učencev višjih razredov v 
oddelkih podaljšanega bivanja 
Skupno preživljanje prostega časa 

1.1. 2009 26. 4. 2009 101,06€ 

26 Kulturni program ob 
materinskem dnevu  
(BC Naklo) 

Razvijati medgeneracijsko 
sodelovanje in izkazovanje 
pozornosti 

 
1.1. 2009 

 
15.5. 2009 

 
300,92 € 

27 Delavnice za 
osebnostno rast 
(OŠ Matije Čopa) 

Različne delavnice za izboljšanje 
občutka lastne vrednosti 
Rezultat: nove izkušnje 

1. 1. 2009 30.5. 2009 500€ 

28 Vključevanje staršev 
v aktivnosti 
(OŠ Matije Čopa) 

Izdelovanje izdelkov za otroški 
bazar 
Športna srečanja 
Planinski izlet starši in učenci 

1.1. 2009 30. 5. 2009 700€ 

29 Povezovanje z 
zunanjimi 
inštitucijami 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski 
Glasbeni nastopi 
Likovne dejavnosti 
Literarno ustvarjanje 
Priprava krajših prireditev oz. 
nastopov 
Priprava različnih delavnic 
Rezultat: . delavnica, prireditev, 
likovni izdelki učencev 
 

1. 1. 2009 30.5. 2009 600€ 

30 Ročna dela – šivanje, 
vezenje, pletenje,.. 
(BC Naklo) 

Izdelava oblek za Unicefove 
punčke -izmenjava znanj in 
izkušenj ob praktičnem delu 

 
1.1. 2009 

 
24.6. 2009 

 
720 € 

31 Gospodinjska 
delavnica 
(BC Naklo) 

Priprava svečanega pogrinjka in 
zlaganje serviet 

1.1. 2009 24.6.2009 200 € 

32 Prispevki v šolskem 
glasilu Mlade brazde 
(BC Naklo) 

Promocija projekta in objava 
prispevkov v šolskem glasilu  

1.1. 2009 31. 10.2010 1100 € 

33 Interesne dejavnosti  
(OŠ Orehek Kranj)  

Medgeneracijsko druženje, pomoč 
šibkejšim, kreativno preživljanje 
prostega časa, priprave nanj, 

1. 1. 2009 
 

30.10. 2010 
 

500 € 
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ustvarjalne delavnice, skrb za 
brezdomce, prireditev za starejše 
občane, sprejemanje drugačnosti, 
likovni, foto izdelki 
 

34 Sodelovanje s starši 
(OŠ Orehek Kranj) 

Predavanja, delavnice, prireditve, 
krepitev dobrih odnosov, 
medgeneracijsko druženje, 
zaključni izleti, foto izdelki 
 

1. 1. 2009 30.10. 2010 390 € 

35 Tehniški dan 
(OŠ Orehek Kranj) 

Medpredmetne povezave, 
ustvarjalne delavnice, plakati, 
likovni izdelki, spoznavanje sebe, 
spoštovanje drugačnosti, 
razumevanje oseb s posebnimi 
potrebami 
 

1. 1. 2009 
 
 

30.10. 2010 501,30 € 

36 Oddelčna skupnost 
(OŠ Orehek Kranj) 

Razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja, skrb za 
pozitivno razredno klimo, osebne 
odgovornosti, oblikovanje 
zdravega načina življenja, 
preventivne delavnice, foto izdelki 

1. 1.  2009 30. 10.2010 
 

500 € 

37 MEPI- mednarodno 
priznanje za mlade 
(OŠ Orehek Kranj) 

Medpredmetne povezave, 
osebna rast mladih ob  prepletanju 
prostovoljnih, izobraževalnih, 
športnih in pustolovskih 
dejavnosti, priprave na preživetje 
v naravi, na odpravo, urejanje 
spletne strani 

1.1.  2009 30.10. 2010 
 

1500€ 

38 DELAVNICA: 
Spoznavanje sebe in 
svoje umeščenosti v 

okolje 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje lastnih prednosti in 
pomanjkljivosti; prepoznavanje 

lastnih ciljev ter pripravljenosti na 
odrekanje  

3.1. 2009 31.3.2009 1800€ 

39 Informativa 2009 
(ESIC Kranj) 

Promocija  medgeneracijskega 
sodelovanja EG Kranj, predstavitev 

šole skozi glasbo in ples 

30.1.2009 31.3.2009 500€ 

      

40 

Kulturni večer ob 
kult.prazniku: 
– obisk v domu 
star.občanov 
Preddvor 
(DŠD Kranj) 

- Predstavitev literarne in likovne 
ustvarjalnosti dijakov in 
študentov: branje pesmi, likovna 
razstava študentke,  
- nastop domske glasbene skupine 
– ansambla, 
- fotografije in zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.2.2009 31.3.2009 
 

400€ 

41  Recital Prešernovih 
pesmi v Prešernovem 
gaju v Kranju in pred 
Prešernovo hišo v 
Kranju 
Obisk in proslava v 
Domu slabovidnih v 
Škofji Loki in 
predstavitev poklica 
frizer po  Osnovnih 
šolah in na 
Informativnih dnevih, 
na tednu obrti. 
(ESIC Kranj) 

dijaški recital ,  naredimo 
praznični aranžma izložbe v 
Kranjski hiši v Kranju, dijaki s 
pomočjo mentoric naredijo 
pričeske značilne za Prešernov čas 
razvijajo veščine, foto izdelki 
Manikira in nega nohtov, 
ličenje,izdelava lasničarskih 
izdelkov, oblikovanje pričesk, 
maskerstvo 

1. 2. 2009 31.3.2009 1000€ 

42 DELAVNICA: Moj Prepoznavanje aktualnih odnosov z 1. 2. 2009 31.3.2009 1200€ 
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odnos z bližnjimi in 
odnos do soljudi 

nasploh 
(ESIC Kranj) 

bližnjimi (družino, prijatelji, 
partnerjem) ter učenje ustreznih 

načinov reagiranja v socialnih 
situacijah 

43 Zimski dan na 
smučišču Krpin v 
Begunjah s športniki 
smučarji srednje 
ekonomske šole 
(Kranjski vrtci) 

Pridobimo novo izkušnjo, osvajamo 
osnove zimskih športov, športnike, 
doživljamo zavedanje lastnih 
sposobnosti 

15. 2. 2009 31. 3. 2009 400€ 

      

44 Priprava programa in 
obisk Doma sv. 

Martina v Srednji vasi 
v Bohinju 

(ESIC Kranj) 

Srečanje mladi-starejši, 
Izdelava projekcije in foto galerije 

slik s skupnega srečanja 

1. 3. 2009 31.3. 2009 250€ 

45 Delavnica in 
organiziranje 
sodelovanja med 
frizerji in varovanci 
DU Kranj in v O.Š. 
Helene Puhar 
(prilagojen program)   
(ESIC Kranj) 

Ustvarjanje medgeneracijskega 
sožitja,  ponudimo in opravimo 
frizerske storitve, predstavimo 
poklic frizer,  spoznavanje 
življenja starejših ljudi,druženje z 
dijaki s posebnimi potrebami, 
intervjuji, pomoč starejšim pri 
pisanju novoletnih voščil, 
izmenjave mnenj,izdelki ročnih del 
– čipke, vezenina, pletenina  

1. 3.  2009 31. 3. 2009 1000€ 

46 Aranžerska delavnica 
(BC Naklo) 

Izdelava cvetličnega aranžmaja  1.3. 2009 25.4. 2009 435 € 

47 DELAVNICA: Moj 
odnos do učenja 

(interes, 
avtoriteta,..) 
(ESIC Kranj) 

Soočanje z aktualnimi odnosi do 
šole, profesorjev, trenerjev ter do 
učenja in znanja ter povezovanje 

slednjega s celotnim 
posameznikovim življenjem 

1.3. 2009 26. 4. 2009 1400€ 

      

48 Obiščemo in 
sodelujemo na 
velikonočni delavnici 
v Strahinju 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, spoznamo novo okolje, 
uživamo v aktivnosti, izdelamo 
adventno dekoracijo za vrtec, 

1. 4. 2009 26. 4. 2009 300€ 

49 VERIŽNI 
EKSPERIMENT 
 (Društvo 
matematikov in 
fizikov) 
(Kranjski vrtci) 

S starši in starimi starši izdelamo 
fizikalni eksperiment in se 
vključimo v verigo 

1. 4. 2009 26. 4. 2009 300€ 

50 DELAVNICA: Moje 
doživljanje in 

vedenje v družbi 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje lastnih načinov 
besedne in nebesedne 

komunikacije z okoljem; odnos do 
avtoritet 

1. 4. 2009 16. 5. 2009 2000€ 

51 Ogled posestva v 
Strahinju 
(BC Naklo) 

Ozavestiti pomen narave in živali 
za kakovosten razvoj osebnosti 

 
1.4. 2009 

 
24.6. 2009 

 
245 € 

52 Športne igre 
(ŠC RM Kamnik) 

razvijanje motoričnih spretnosti 1. 4.  2009 26. 4. 2010 400€ 

53 Izlet s starimi starši v 
živalski vrt, 
strokovno vodenje, 
delavnice 
 (Kranjski vrtci) 

Spoznamo manj znane živali in 
njihov način življenja, družimo se 
s starimi starši 

10. 04. 2009 
 

10. 04. 
2009 

 

200€ 

      

54 Ekskurzija vseživljenjsko učenje 1. 5. 2009 30. 5.  1500€ 
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(ŠC RM Kamnik)   2010 
 

55 Predstavitev projekta 
staršem, dijakom in 

pedagoškim 
delavcem in 

predstavitev spletne 
strani 

in promocija 
projekta z letaki, 

prispevki v časopisih, 
lokalni TV, spletna 

stran,.. 
(ESIC Kranj) 

Priprava materiala za seznanitev s 
potekom in rezultati projekta, 

primeri dobrih praks, aktivnosti, 
spletne strani .Priprava gradiva za 

promocijo projekta 

5.5. 2009 24.6. 2009 550€ 

56 DELAVNICA: Kako se 
soočam s strahovi? 

(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje posameznikovih 
načinov spoprijemanja s strahovi 
(jih ignorira, se jim umika ali se z 

njimi spoprijema); učenje 
spoprijemanja s strahovi 

17. 5. 2009 1. 7. 2009 1400€ 

      

57 Udeležba dijakov in 
študentov na 
spomladanskem 
pikniku doma 
starejših občanov 
(DŠD Kranj) 

- Medgeneracijsko srečanje, 
druženje, sprostitev 
- fotografije, zapis za glasilo 
- objava na domski domači strani 

1.6. 2009 20.6. 2009 
 

300€ 

58 Ekskurzija 
(ŠC RM Kamnik) 

vseživljenjsko učenje 
 

1. 6. 2009 
 

24. 6. 2010 
 

1500€ 

59 Srečanje s šolarji in 
šolo Staneta Žagarja 
(Kranjski vrtci) 

Spoznati novo situacijo, druženje 
Sodelujemo pri učni uri 

12. 06. 2009 12. 06. 
2009 

200€ 

      

60 Povečanje skupine 
(OŠ Matije Čopa) 

Oblikovanje dnevniških zapisov 
 

1. 9. 2009 30. 9.2009 100€ 

61 Seznanitev staršev s 
projektom 
(OŠ Matije Čopa) 
 

Aktivno vključevanje staršev 1. 9. 2009 30. 9.2009 100€ 

62 DELAVNICA: 
Usklajevanje želja in 
reakcije v določenih 

situacijah 
(ESIC Kranj) 

Učenje učinkovitih načinov, kako 
se braniti, kako prisluhniti in 

izpolniti lastne želje; 
prepoznavanje reakcij ob 
zavrnitvah, odrekanjih ter 

postavljanje ustreznih meja 

1. 9. 2009 30. 10. 
2009 

2000€ 

63 Predstavitev projekta  
sodelujočim in plan 

dela 
(ESIC Kranj) 

Evalvacija in plan dela, povabilo v 
tim 

1. 9. 2009 30.10. 2009 150€ 

64 Projektni dnevi 
(BC Naklo) 

Izdelana in natisnjena zgibanka 1.9.  2009 30.11. 2009 500 € 

65 Povezovanje z 
zunanjimi 
inštitucijami 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski 
Glasbeni nastopi 
Likovne dejavnosti 
Literarno ustvarjanje 
Priprava krajših prireditev oz. 
nastopov 
Priprava različnih delavnic 
 

1. 9. 2009 30. 5. 2010 600€ 

66 Delavnice za 
osebnostno rast 
(OŠ Matije Čopa) 

Različne delavnice za izboljšanje 
občutka lastne vrednosti 

1. 9. 2009 30. 5. 2010 500€ 
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67 Obisk oskrbovancev 
DSO Preddvor v DŠD 
Kranj – pogovor oz. 
okrogla miza, 
pogostitev 
(DŠD Kranj) 

Okrogla miza: 
- Predstavitev življenja in dela v 
DŠD  
- Izmenjava izkušenj, spoznavanje 
mlade generacije s preteklostjo in 
starejše z življenjem mladih 
danes,  
- zapis pogovora, fotografije, 
objava na domski domači strani 

1.10.2009 31.10.2009 
 

283,58 € 

68 Aranžerska delavnica 
(BC Naklo) 

Izdelava cvetličnega aranžmaja  1.10. 2009 30.11. 2009 435 € 

69 Povezovanje med 
posameznimi oddelki 
(OŠ Matije Čopa) 

Medsebojni obiski in predstavitev 
različnih dejavnosti 
Priprava srečanj za zunanje 
partnerje 

1. 10. 2009 26. 4. 2010 100€ 

70 Čopkov tek 
(OŠ Orehek Kranj) 

Medgeneracijski tek, druženje, 
spoštovanje drugačnosti, 
spodbujanje humanitarnosti, 
nastop glasbenega gosta, foto 
izdelki, literarni prispevki 
 

1. 10. 2009 
 

30. 10.  
2010 

 

800 € 

71 Teden otroka, v 
vrtcu Čirče, lutkovni 
dopoldnevi 
(Kranjski vrtci) 

Druženje z otroki ki ne obiskujejo 
vrtca 
Izdelava lutk, igramo z lutko 

3. 10. 2009 11. 10. 
2009 

600€ 
 

72 Kostanjev piknik, 
druženje družin, 
Delavnice 
(Kranjski vrtci) 

Jesenske delavnice z izdelki, 
druženje več generacij družin 

12. 10. 2009 12. 10. 
2009 

400€ 

      

73 DELAVNICA: 
Samospoštovanje, 
samozaupanje in 

samopodoba 
(ESIC Kranj) 

Preverjanje posameznikovih 
samospoštovanja in samozaupanja 

ter pojasnilo pomembnih razlik 
med njima; soočanje z lastnim 

sramom ter povezava slednjega s 
samopodobo 

1. 11. 2009 24. 12. 
2009 

1600€ 

74 Sodelovanje s šolsko 
knjižničarko 
(OŠ Matije Čopa) 

Bralne aktivnosti 
Literarno srečanje 
Poznavanje dejavnosti v knjižnici 

1.11. 2009 31. 3. 2010 300€ 

75 Vključevanje 
učencev v delo 
oddelkov 
podaljšanega bivanja 
(OŠ Matije Čopa) 

Druženje učencev višjih razredov v 
oddelkih podaljšanega bivanja 
Skupno preživljanje prostega časa 

1.11.  2009 26. 4. 2010 100€ 

76 Ustvarjalne 
delavnice v Domu 
starejših občanov 
Preddvor: izdelava 
novoletnih voščilnic 
in okraskov 
(DŠD Kranj) 

- Novoletni izdelki – okraski, 
venčki, ikebane, voščilnice 
- Razstava izdelkov, nastalih v 
skupni delavnici 
- zapis pogovora, fotografije, 
objava na domski domači strani 

20.11.2009 20.12.2009 500€ 

      

77 Priprava prireditve in 
obisk DSO Preddvor 

Medgeneracijsko srečanje, 
druženje, sprostitev 

1. 12. 2009 20. 12.2009 250€ 
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(ESIC Kranj) 

78 Projektni teden na 
temo: 
 
Obrt na Gorenjskem 
(ESIC Kranj) 

Med predmetne povezave, 
spoznavanje obrti,srečanje dijakov 
z uspešnimi obrtniki v naši regiji ( 
tudi naši nekdanji dijaki, pot do 
zaposlitve, kako se predstavimo 
delodajalcu, mapa učnih dosežkov,  
 delavnice v Kranjski hiši v Kranju  
( frizerske storitve…)razvijanje 
veščin,  foto izdelki 

1. 12. 2009 23. 12.2009 1000€ 

79 Srečanje s 
srednješolci BC Naklo 
Uporaba naravnega 
materiala 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, učimo se od 
srednješolcev, uporabljamo zbrani 
naravni material 

1. 12. 2009 24. 12.2009 500€ 

80 Vključevanje staršev 
v aktivnosti 
(OŠ Matije Čopa) 

Izdelovanje izdelkov za otroški 
bazar 
Športna srečanja 
Planinski izlet starši in učenci 

1. 12. 2009 30. 5. 2010 700€ 

81 Program in 
obdarovanje 
oskrbovancev v domu 
Kranj 
(Kranjski vrtci) 

Srečanje z starejšo populacijo, 
razviti primeren odnos do 
starostnikov, ohranjanje 
kulturnega izročila 

1. 12. 2009 31. 12.2009 500€ 

      

82 Ročna dela – šivanje, 
vezenje, pletenje,.. 
(BC Naklo) 

Izdelava oblek za Unicefove 
punčke -izmenjava znanj in 
izkušenj ob praktičnem delu 

 
1.1. 2010 

 
24.6. 2010 

 
620 € 

83 DELAVNICA: Moj 
odnos do dela in 

delavnosti 
(ESIC Kranj) 

Soočanje z lastno delavnostjo, 
vztrajnostjo ter nagnjenostjo k 

odlašanju 

1.1. 2010 28.2. 2010 1200€ 

      

84 DELAVNICA: 
Vrednote, stališča, 
interesi, norme, 
navade in moj 
življenjski stil 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje konkretnih stališč, 
norm, interesov, vrednot in navad 
posameznikov, skupin in družne 

nasploh. Učenje sožitja, 
solidarnosti ter sprejemanja 

različnosti 

1. 2. 2010 15. 4. 2010 1600€ 

      

85 Priprava programa in 
obisk Doma sv. 

Martina v Srednji vasi 
v Bohinju 

(ESIC Kranj) 

Srečanje mladi-starejši, 
Izdelava projekcije in foto galerije 

slik s skupnega srečanja 

1. 3. 2010 31. 3. 2010 500€ 

      

86 Srednješolci nas 
nauče izdelovati 
velikonočne 
aranžmaje 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, učimo se od 
srednješolcev, izdelamo aranžmaje 
za srečanje upokojencev 

1. 4. 2010 24. 4. 2010 501,07 € 

87 Projektni teden na  
temo 
 
Dan Zemlje 
 
Okolje je del nas, mi 
smo del okolja 
 
Nastop v vrtcu 
 

Med predmetne povezave,okoljska 
problematika,preprečevanje in 
zmanjševanje onesnaževanja in 
ohranjevanje biotske 
raznovrstnosti, dijaki pripravili 
ustrezno propagandno gradivo na 
stojnicah sredi Kranja( letaki, 
zloženke),  prostovoljno delo,   
likovni, foto izdelki, čistilna akcija 
okoliša šole in kanjona Kokre , 

1. 4.  2010 26.4.  2010 1000€ 
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(ESIC Kranj) primerjava vzorcev voda in odplak 
iz frizerskega salona, vplivi na 
zdravje ljudi,izpusti onesnaževal v 
našem okolju, kakovost zraka, 
vode , tal itd. 
Priprava otroške igrice na temo 
onesnaževanja 

88 Ogled posestva v 
Strahinju 
(BC Naklo) 

Ozavestiti pomen narave in živali 
za kakovosten razvij osebnosti 

 
1.4. 2010 

 
24.6. 2010 

 
245 € 

89 Organiziranje in 
izvedba 

vsaj dvodnevnega 
tabora 

(ESIC Kranj)) 

Druženje, uporaba znanj v 
konkretnem okolju »tu in zdaj« 

1. 4. 2010 24.6. 2010 2652,23 € 

90 FESTIVAL 
GENERACIJ 
(ESIC Kranj) 

Delavnice ročnih del, foto 
delavnica, računalniška delavnica, 

kulturni program 

1.4.2010 24.6.2010 3250€ 

91 DELAVNICA: Moj 
telesni jaz 

(ESIC Kranj) 

Soočanje z lastnim 
(ne)zadovoljstvom z lastnim 

telesom. Prepoznavanje in učenje 
konkretnih načinov reagiranja v 

določenih situacijah. Zdrav 
življenjski slog – učenje načel 

16. 4. 2010 15. 5. 2010 1000€ 

      

92 Program in 
obdarovanje 
oskrbovancev v domu 
Kranj 
(Kranjski vrtci) 

Srečanje z starejšo populacijo, 
razviti primeren odnos do 
starostnikov, igranje na male 
ritmične instrumente 

1. 5. 2010 23. 6. 2010 500€ 

93 DELAVNICA: 
Povezanost z družbo 

kot celoto 
(ESIC Kranj) 

Prepoznavanje dihotomije: kaj 
lahko jaz dam družbi/kaj lahko 
družba da meni. Koliko sem sam 

del družbe; kaj lahko napravim za 
to, da bi bila družba boljša - 

učenje 

16. 5. 2010 1. 7. 2010 1400€ 

      

94 Zaključna skupna 
prireditev DSO 
Preddvor in DŠD 
Kranj po aktivnem 
organiziranem 
dvoletnem 
sodelovanju 
(DŠD Kranj) 

- Srečanje udeležencev projekta iz 
obeh domov,  
- predstavitev dosežkov in 
zaključno poročilo,  
- kulturni program,  
- fotografska razstava s prikazom 
dejavnosti, 
- publikacija o projektu 

1.10.2010 20.10.2010 1400€ 

95 Teden otroka, v 
vrtcu Čirče, športno  
naravoslovno 
srečanje, 
orientacijski pohod 
(Kranjski vrtci) 

Druženje, užitki v gibanju, čutno 
doživljanje narave 

2. 10. 2010 
 

10.10. 2010 
 

600€ 
 

      

  SKUPAJ VSI KP   102.000,00€ 
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OPIS DELA, DOSEŽKOV IN POSLANSTVA PRIJAVITELJA:   
 
 
 

EKONOMSKA ŠOLA Kranj je zavod, ki združuje dve šoli. V strokovno (ekonomsko) gimnazijo in 
strokovno in poklicno šolo je vključenih približno 1300 dijakov, ki se izobražujejo v petih 
programih. 

Zaposleni EŠ Kranj si prizadevamo, da posredujemo kakovostno znanje, spodbujamo 
ustvarjalnost in podjetnost s korektnim in spoštljivim odnosom. Želimo, da naš zavod nudi 
ustvarjalno sodelovanje vseh udeležencev za razvoj posameznika. Zato se trudimo izboljšati učni 
uspeh, predvsem z večjo kakovostjo poučevanja, z različnimi metodami poučevanja, s sprotnimi 
preverjanjem znanja ter načrtovanjem preverjanja znanj. Temelj spoštovanja je v dobrih 
medsebojnih odnosih med dijaki, učitelji in starši.  Naš cilj je tudi, da osveščamo dijake v 
izobraževalnem in predvsem vzgojnem smislu, v veliki meri se trudimo razvijati njihovo kritično 
mišljenje in ustvarjalnost. Želimo zagotoviti ustrezne prostorske pogoje dijakom in učiteljem 
(telovadnica, sodobna učna oprema in tehnologija), saj bi si v zdravem, varnem in ustvarjalnem 
okolju dijak pridobil izkušnje in pozitivno samopodobo. 

Naši šoli in učiteljem  želimo še povečati  ugled, trudimo se biti prepoznavni, širiti izobraževalne 
programe (tudi za odrasle) in pridobiti programe višjih šol. Vključujemo se v mednarodne 
projekte in  aktivno sodelujemo z drugimi šolami, tako v Sloveniji kot v tujini.  

Zaposleni na EŠ Kranj želimo zagotavljati optimalni razvoja posameznika ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo. Dijake vzgajamo za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti 
spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih  in človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov . 

Ker želimo, da je naše izvajanje pouka kvalitetno, ob upoštevanju sodobnih spoznanj s 
pedagoškega področja, se naši zaposleni stalno strokovno usposabljajo. Spodbujamo razvijanje 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, sposobnosti reševanja problemov, analitičnega oziroma 
sintetičnega in sistemskega mišljenja ter inovativnosti itd. Trudimo se, da bi naši dijaki dosegli 
ustrezne izobrazbene ravni za nadaljevanje izobraževanja na univerzi, visokošolskih in 
višješolskih zavodih. 

Dokaz, da je naša šola res kakovostna, je po zunanji presoji kot drugi srednji šoli v Sloveniji 
podeljen prestižni certifikat projekta Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju. S 
tem certifikatom tudi uradno potrjujemo uspešno delo in imamo hkrati potrdilo, da imamo na 
šoli vzpostavljen sistem kakovosti, ki nas sistematično vodi do konkretnih nenehnih izboljšav.  

NAŠA VIZIJA: SPOŠTOVANJE IN ZNANJE URESNIČUJETA NAŠE SANJE! 
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KAZALNIKI REZULTATOV IN NAPREDOVANJA PROJEKTA 

 

Kazalnik- skupno 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih VIZ 7 7 7 7 Vključeni so VIZ vseh 
nivojev (vrtec / OŠ/ SŠ 
/DŠD) 

2 Št. vključenih otrok 500 500 500 500 Vključeni so predšolski 
otroci, učenci, dijaki in 
študenti, ki bodo 
sodelovali v aktivnostih 
VIZ in njegovih partnerjev 

3 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

70 70 70 70 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje, svetovalni 
delavci, vzgojitelji, 
učitelji in profesorji 

4 Št. vključenih zunanjih 
partnerjev 

4 4 4 4 Vključevanje pravnih oseb 
javnega ali zasebnega 
prava, ki so povezane z 
vsebino projekta (DSO, 
DU. Svetovalci,..) 

5 Število likovnih oz. 
fotografskih razstav 

0 3 5 8 Sprotno beleženje 
rezultatov projekta, 
refleksije 

6 Število predstavitev 
projekta v medijih 
preko gradiv in 
spletnih strani 

0 7 8 15 Predstavitev in 
prepoznavnost vključenih 
konzorcijskih in zunanjih 
partnerjev v ožji in širši 
okolici 

7 Število šolskih 
predmetov kamor se 
projekt vključuje 

2 4 4 10 Medpredmetno 
povezovanje 

8 Število srečanj 
strokovnega tima 
(koordinatorjev) 

0 4 4 8 Sodelovanje, 
komunikacija, 
povezovanje vseh 
partnerjev v projektu 

9 Število projektnih dni 0 2 3 5 Prepoznavnost in širjenje 
projekta 

10 Zaključna konferenca 0 0 1 1 Predstavitev projekta 
javnosti, srečanje vseh 
sodelujočih pri projektu 
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Kazalnik- ESIC Kranj 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih VIZ 7 7 7 7 Vključeni so VIZ vseh 
nivojev (vrtec / OŠ/ SŠ 
/DŠD) 

2 Št. vključenih otrok 50 50 50 50 Vključeni so predšolski 
otroci, učenci, dijaki in 
študenti, ki bodo 
sodelovali v aktivnostih 
VIZ in njegovih partnerjev 

3 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

14 14 14 14 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje, svetovalni 
delavci, vzgojitelji, 
učitelji in profesorji 

4 Št. vključenih zunanjih 
partnerjev 

4 4 4 4 Vključevanje pravnih oseb 
javnega ali zasebnega 
prava, ki so povezane z 
vsebino projekta (DSO, 
DU. Svetovalci,..) 

5 Število likovnih oz. 
fotografskih razstav 

0 3 5 8 Sprotno beleženje 
rezultatov projekta, 
refleksije 

6 Število predstavitev 
projekta v medijih 
preko gradiv in 
spletnih strani 

0 7 8 15 Predstavitev in 
prepoznavnost vključenih 
konzorcijskih in zunanjih 
partnerjev v ožji in širši 
okolici 

7 Število šolskih 
predmetov kamor se 
projekt vključuje 

2 4 4 10 Medpredmetno 
povezovanje 

8 Število srečanj 
strokovnega tima 
(koordinatorjev) 

0 4 4 8 Sodelovanje, 
komunikacija, 
povezovanje vseh 
partnerjev v projektu 

9 Število projektnih dni 0 2 3 5 Prepoznavnost in širjenje 
projekta 

10 Zaključna konferenca 0 0 1 1 Predstavitev projekta 
javnosti, srečanje vseh 
sodelujočih pri projektu 

 
 
 
 
 

Kazalnik-  
OŠ MATIJE ČOPA 2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih otrok 150 150 150 150 Vključeni so učenci, ki 
bodo sodelovali v 
aktivnostih VIZ in njegovih 
partnerjev 

2 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

12 12 12 12 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje,svetovalni delavci, 
vzgojitelji, učitelji in 
profesorji 
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Kazalnik- ŠCRM KAMNIK 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih otrok 40 40 40 40 Vključeni so dijaki, ki 
bodo sodelovali v 
aktivnostih VIZ in njegovih 
partnerjev 

2 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

8 8 8 8 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje, svetovalni 
delavci, vzgojitelji, 
učitelji in profesorji 

 
 
 

Kazalnik- KRANJ. VRTCI 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih otrok 30 30 30 30 Vključeni so predšolski 
otroci, ki bodo sodelovali 
v aktivnostih VIZ in 
njegovih partnerjev 

2 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

5 5 5 5 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje,svetovalni delavci, 
vzgojitelji, učitelji in 
profesorji 

 
 
 

Kazalnik- DŠD KRANJ 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih otrok 40 (20+20) 40 (20+20) 40 (20+20) 40 (20+20) Vključeni so dijaki in 
študenti, ki bodo 
sodelovali v aktivnostih 
VIZ in njegovih partnerjev 

2 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

7 7 7 7 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje, svetovalni 
delavci, vzgojitelji, 
učitelji in profesorji 

 
 
 

Kazalnik- BC NAKLO 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih otrok 40 40 40 40 Vključeni so dijaki, ki 
bodo sodelovali v 
aktivnostih VIZ in njegovih 
partnerjev 

2 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

10 10 10 10 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje, svetovalni 
delavci, vzgojitelji, 
učitelji in profesorji 
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Kazalnik- OŠ OREHEK 
2008 2009 2010 Skupaj  Obrazložitev kazalnika 

1 Št. vključenih otrok 150 150 150 150 Vključeni so učenci, ki 
bodo sodelovali v 
aktivnostih VIZ in njegovih 
partnerjev 

2 Št. vključenih 
strokovnih delavcev 

14 14 14 14 Vključeni so vodstveni 
delavci, administrativno 
osebje, svetovalni 
delavci, vzgojitelji, 
učitelji in profesorji 

 
 

SODELUJOČI V PROJEKTU 
 

Sodelujoči v projektu Naloga v projektu/funkcija Institucija 

Vodstvo projekta1 

Nada ŠMID Vodja projekta ESIC Kranj 

Tanja AHČIN Koordinator projekta ESIC Kranj 
Aleksander KOMOVEC Vodja tima KP 1/1 ESIC Kranj 
Tatjana ŠKRAB GRAŠIČ Vodja tima KP 2 OŠ Matije Čopa 

Barbara OGRIN Vodja tima KP 3 ŠCRM Kamnik 

Jana TERAN Vodja tima KP 4 Kranjski vrtci 

Judita NAHTIGAL Vodja tima KP 5 DŠD Kranj 

Nuša ŽIBERT Vodja tima KP 6 BC Naklo 

Marjeta VENE Vodja tima KP 7 OŠ Orehek Kranj 

Katja PETELIN Vodja tima KP 1/2 ESIC Kranj 

   

strokovno osebje  

Iztok LAHAJNAR Svetovanje, delavnice-KP 1 Iztok LAHAJNAR, s.p. 

Damjana Šmid Predavanje, delavnice KP 7 Zavod Modrin 

Dušica Kunaver Predavanje, delavnice KP 7 Dušica Kunaver 

Nataša Drol Pelko Predavanje, delavnice KP 7 Zavod za zdravstveno varstvo 

Tanja Torkar Predavanje, delavnice KP 7 Zavod za zdravstveno varstvo 

   

1.   

Vesna ARH Strokovna sodelavka ESIC Kranj 
Klemen URANKAR Strokovni sodelavec ESIC Kranj 
Marina Lindeman Strokovna sodelavka ESIC Kranj 
Polonca Hribar Strokovna sodelavka ESIC Kranj 
Vesna Lena Špehar Strokovna sodelavka ESIC Kranj 
Barbara Komel Strokovna sodelavka ESIC Kranj 
2.   

Marija Erlah  Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Mateja Jelar Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Maja Papler Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Milena Loc Dežman Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Irena Jenko Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Marjeta Žumer Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Jana Urh Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Damijana Božič Močnik Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 

Sonja Zupanec Strokovna sodelavka OS Matije Čopa 
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Sodelujoči v projektu Naloga v projektu/funkcija Institucija 

3.   

Šemso Mujanovič Strokovni sodelavec ŠCRM Kamnik 

Tjaša Tičar Strokovna sodelavka ŠCRM Kamnik 

Mojca Krevs Strokovna sodelavka ŠCRM Kamnik 

Katja Balantič Strokovna sodelavka ŠCRM Kamnik 

Marjeta Kralj Strokovna sodelavka ŠCRM Kamnik 

Tatjana Novak Strokovna sodelavka ŠCRM Kamnik 

Majda Zabrič Strokovna sodelavka ŠCRM Kamnik 

4.   

Metka BONCELJ Strokovna sodelavka Kranjski vrtci 

Maja DOLENEC Strokovna sodelavka Kranjski vrtci 

Urška POTOČNIK Strokovna sodelavka Kranjski vrtci 

5.   

Marjetka BREN Strokovna sodelavka DŠD Kranj 

Breda Jurančič Strokovna sodelavka DŠD Kranj 

Tadeja Zagoršek Strokovna sodelavka DŠD Kranj 

Rado Kravanja Strokovni sodelavec DŠD Kranj 

Franc Kržan Strokovni sodelavec DŠD Kranj 

Borut AMBROŽIČ Strokovni sodelavec dijak 

6.    

Saša Štern Strokovna sodelavka BC Naklo 

Veronika Gorjanc Strokovna sodelavka BC Naklo 

Majda Kolenc Artiček Strokovna sodelavka BC Naklo 

Nataša Šink Strokovna sodelavka BC Naklo 

Marija Jerše Strokovna sodelavka BC Naklo 

Tomo Romšek Strokovni sodelavec BC Naklo 

Marcela Koren Strokovna sodelavka BC Naklo 

7.   

Aleš Bašar Strokovni sodelavec OŠ Orehek Kranj 

Polona Bogataj Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Jasmina Cvek Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Bernarda Debeljak Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Duša Geč Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Katja Tavčar Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Primož Umek Strokovni sodelavec OŠ Orehek Kranj 

Zdenka Vidmar Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Irena Hočevar Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Andreja Jamnik Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Jana Žavbi Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

Tomaž Ahčin Strokovni sodelavec OŠ Orehek Kranj 

Lidija Stenovec Strokovna sodelavka OŠ Orehek Kranj 

   

administrativno osebje  

Marta ČEBAŠEK PLEVEL administrator ESIC Kranj 

Kristina JERAM administrator ESIC Kranj 

Mira Poklukar administrator BC Naklo 

Majda Klančar administrator OS Matije Čopa 

Vida BALAŽIČ administrator Kranjski vrtci 
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OPIS DELA, DOSEŽKOV IN POSLANSTVA PRIJAVITELJA:   
 
 
 

EKONOMSKA ŠOLA Kranj je zavod, ki združuje dve šoli. V strokovno (ekonomsko) gimnazijo in 
strokovno in poklicno šolo je vključenih približno 1300 dijakov, ki se izobražujejo v petih 
programih. 

Zaposleni EŠ Kranj si prizadevamo, da posredujemo kakovostno znanje, spodbujamo 
ustvarjalnost in podjetnost s korektnim in spoštljivim odnosom. Želimo, da naš zavod nudi 
ustvarjalno sodelovanje vseh udeležencev za razvoj posameznika. Zato se trudimo izboljšati učni 
uspeh, predvsem z večjo kakovostjo poučevanja, z različnimi metodami poučevanja, s sprotnimi 
preverjanjem znanja ter načrtovanjem preverjanja znanj. Temelj spoštovanja je v dobrih 
medsebojnih odnosih med dijaki, učitelji in starši.  Naš cilj je tudi, da osveščamo dijake v 
izobraževalnem in predvsem vzgojnem smislu, v veliki meri se trudimo razvijati njihovo kritično 
mišljenje in ustvarjalnost. Želimo zagotoviti ustrezne prostorske pogoje dijakom in učiteljem 
(telovadnica, sodobna učna oprema in tehnologija), saj bi si v zdravem, varnem in ustvarjalnem 
okolju dijak pridobil izkušnje in pozitivno samopodobo. 

Naši šoli in učiteljem  želimo še povečati  ugled, trudimo se biti prepoznavni, širiti izobraževalne 
programe (tudi za odrasle) in pridobiti programe višjih šol. Vključujemo se v mednarodne 
projekte in  aktivno sodelujemo z drugimi šolami, tako v Sloveniji kot v tujini.  

Zaposleni na EŠ Kranj želimo zagotavljati optimalni razvoja posameznika ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo. Dijake vzgajamo za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti 
spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih  in človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov . 

Ker želimo, da je naše izvajanje pouka kvalitetno, ob upoštevanju sodobnih spoznanj s 
pedagoškega področja, se naši zaposleni stalno strokovno usposabljajo. Spodbujamo razvijanje 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, sposobnosti reševanja problemov, analitičnega oziroma 
sintetičnega in sistemskega mišljenja ter inovativnosti itd. Trudimo se, da bi naši dijaki dosegli 
ustrezne izobrazbene ravni za nadaljevanje izobraževanja na univerzi, visokošolskih in 
višješolskih zavodih. 

Dokaz, da je naša šola res kakovostna, je po zunanji presoji kot drugi srednji šoli v Sloveniji 
podeljen prestižni certifikat projekta Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju. S 
tem certifikatom tudi uradno potrjujemo uspešno delo in imamo hkrati potrdilo, da imamo na 
šoli vzpostavljen sistem kakovosti, ki nas sistematično vodi do konkretnih nenehnih izboljšav.  

NAŠA VIZIJA: SPOŠTOVANJE IN ZNANJE URESNIČUJETA NAŠE SANJE! 

 
 
 
 

 


