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MEDNARODNI PROJEKT EKOŠOLA – OKOLJEVARSTVENE 

AKCIJE  
 

Koordinatorja: Mojca Konda in Simon Bregar  

Člani projektne skupine: Dragica Volf Stariha, Marina Podržaj, Milan Jevnikar …. 
 

Projekti, ki jih vodimo:  

a) ekovrtnarski krožek, b) podnebne spremembe, c) zbiralna akcija starega papirja, č) celoletno 

zbiranje odpadnih zamaškov, baterij, tonerjev, kartuš, d) okoljsko ozaveščanje (ogled 

dokumentarnega filma, urejanje oglasne deske, obveščanje lokalnega prebivalstva o 

okoljevarstvenih dejavnostih šole), e) čiščenje okolice šole, f) ločevanje odpadkov, g) urejanje 

šolskega kompostnika – kompostiranje ostankov šolske malice, h) Ne zavrzi oblek – ohrani planet 

– izmenjava rabljenih oblek, obuval …   
 

Posamezni projekti potekajo čez celotno šolsko leto, določeni pa na določen termin, ki ga uskladimo 

z vodstvom šole in udeleženimi učitelji. Poskušali bomo izpeljati vse zgoraj omenjene projekte.  

Glavni namen teh projektov je okoljsko ozaveščanje dijakov in učiteljev za nujno potreben prehod 

v trajnostni način življenja naše družbe.  
 

Ekošola je mednarodni projekt, v katerega so vključene številne evropske vzgojno-izobraževalne 

institucije, med njimi tudi mnoge slovenske šole in seveda tudi naša Srednja šola Josipa Jurčiča  

Ivančna Gorica. Smo imetniki zelene zastave, kar pomeni, da smo si s svojimi dejavnostmi v 

preteklih letih prislužili polnopravno članstvo v tem mednarodnem projektu.  
 

V šolskem letu 2022/2023 bomo preko projekta Ekošola, v katerega smo vključeni že nekaj let, 

organizirali različne okoljevarstvene akcije:  

- zbiranje starega papirja,  

- očiščevanje okolice šole,  

- zbiranje plastičnih zamaškov, odsluženih baterij, tonerjev, kartuš,  

- dijake bomo poskušali navdušiti za čim bolj trajnostni način obnašanja oz. delovanja (da 

ne nakupujejo plastičnih vreč, da pravilno ločujejo odpadke, da jih čim manj ustvarjajo, da 

poskušajo prihajati v šolo peš ali s kolesom, dijake izobražujemo in seznanjamo glede težav 

v zvezi s podnebnimi spremembami ipd.), 

- ob dnevu Zemlje, aprila 2023, si bomo ogledali okoljevarstveni dokumentarni film,  

- v okviru ekovrtnarskega krožka pa dijake poskušamo navdušiti za samooskrbo na trajnostni 

način (ekološko oz. permakulturno vrtnarjenje),  

- na šoli bomo izvedli tudi projekt »Ne zavrzi oblek – ohrani planet« – medsebojno 

izmenjavo rabljenih oblačil, obutve …,  

- kompostiranje ustreznih organskih odpadkov od šolske malice. 

DELO Z NADARJENIMI DIJAKI V SREDNJI ŠOLI 

Člani projektne skupine: Milan Jevnikar, Maruša Potokar, Marjan Gorišek in Karmen Pečarič 

Podobnik 
 

Nadarjeni so tisti, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na 

posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem dijakom zagotavlja ustrezne pogoje 

za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. 
 

Okvirni akcijski načrt: 

• vodenje evidence o prepoznanih nadarjenih, 

• priprava morebitnih individualiziranih programov, 

• vključevanje dijakov v dejavnosti na šoli, 

• priprava in sodelovanje na razpisanih tekmovanjih, 
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• sodelovanje na natečajih, ki bodo razpisani med šolskim letom, 

• obisk aktualnih razstav, delavnic, prireditev … 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

Vodja projekta: Ana Furjan 
 

V sodelovanju z Mestno knjižnico Grosuplje, Enoto Ivančna Gorica, bo potekal projekt Rastem s 

knjigo, ki ga podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Projekt je namenjen dijakom 

prvih letnikov.  Predvidoma naj bi potekal decembra ali januarja. Namenjen je spodbujanju branja 

med srednješolci in seznanjanjem z vlogo ter pomenom splošnih knjižnic. Ob tej priložnosti vsak 

dijak prejme knjigo. Za to šolsko leto je izbrana knjiga Mateje Gomboc: Balada o drevesu. Za 

izvedbo projekta je predviden obisk splošne knjižnice, kjer tamkajšnji knjižničar predstavi knjigo 

in splošno knjižnico ter njeno delovanje. Za dejavnost sta predvideni dve šolski uri, ki se štejeta v 

sklop obveznih izbirnih vsebin.  

ERASMUS PLUS  

Koordinator programa Erasmus Plus: Igor Gruden 
 

V šolskem letu 2022/2023 se bomo v okviru programa Erasmus+ v programu ekonomski tehnik 

udeležili potrebnih izobraževanj, delavnic, webinarjev in drugih sestankov, na katerih se bomo 

seznanili z načinom dela v novi finančni perspektivi Evropske unije od leta 2021 dalje. 
 

Izvedli bomo diseminacijo projekta iz leta 2021, ki se konča v novembru 2022. Izvedli bomo vse 

potrebno za odobren projekt iz leta 2022 in izvedli mobilnost v juniju 2023, in sicer v Nemčiji in 

Italiji. Za nov projekt v programu Erasmus Plus bomo kandidirali s prijavo na razpis v začetku leta 

2023, v kateri bomo predvideli dve skupini dijakov, ki bi se mobilnosti udeležili v juniju 2023, ko 

bodo v 3. letniku.  
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NAČRT MEDPREDMETNIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK  

Načrt pripravila: Dragica Eržen, dipl. upr. org.  
 

Vrsta MP in KP povezav – naslovi in cilji Nosilec Sodelujoči učitelji   

Programske 

enote, ki 

sodelujejo 

Mesec 

izvedbe 
Št. ur  

Letnik 

1. 2. 3. 4. 

Projekt: Turistična tržnica  

Cilji: 

- spoznajo pomen turizma kot pomemben vir za preživetje, 

- uporabijo teoretična znanja  v praksi, 

- povežejo se z lokalnimi turističnimi organizacijami, 

- s svojim delom in rezultati prispevajo k promociji šole. 

Dragica Eržen 

 

Lea Kastelic 

Irena Mori 

 

 

SOP4 

SLO 

ANG 

januar 

2023 

12    X 

MP – Ustanovitev turistične agencije 

- na podlagi pridobljenega teoretičnega znanja ustanovijo 

svojo turistično agencijo, 

- pripravijo ponudbo za večdnevno potovanje v izbrano 

evropsko prestolnico, 

- uporabijo znanje o kalkulacije cene, 

- oblikujejo letak v slovenščini in angleščini, 

- predstavijo agencijo in celotno ponudbo ob dnevu Evrope. 

Dragica Eržen Anton Brčan 

Lea Kastelic 

Irena Mori 

SOP4 

EKP 

SLO 

ANG 

marec, 

april, maj 

2023 

10 

2 

2 

2 

   X 

Mednarodni projekt: PUD v tujini 

Cilji: 

 - pridobivajo strokovne kompetence v drugačnem kulturnem 

in socialnem ter gospodarskem okolju, 

- izboljšajo znanja tujega jezika, 

- osebni razvoj udeležencev, 

- implementacija IKK. 

Igor Gruden Irena Mori 

Nataša Skočir  

 

 

PUD 

POS 

ANG  

NEM 

 junij 2023    X  

MP – Sejem učnih podjetij 

Cilji: 

- seznanijo se s sejemsko dejavnostjo,  

- ogledajo si razstavni prostor, 

- sejemsko predstavijo UP,  

- pridobijo veščine komuniciranja, 

- komunicirajo v tujih jezikih. 

Marta Fister ali 

Anton Brčan 

Lea Kastelic 

 

POS 

SLO 

 

 

februar/ma

rec 

6 ID + 

4  

  X  

Blagovna znamka in odnosi z javnostmi 

(projektni dan) 

Marta Fister 

Igor Gruden 

Lea Kastelic, SLO 

Dragica Volf Stariha, 

SOC 

POS 

SLO 

SOC 

marec 

2023 

  X   
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Sonja Lama, ANG ANG 

Projekt (MP): Planinski pohod in poslovni načrt za planin. 

kočo 

Cilji: 

- spoznajo organizacijo dela in oskrbo planinske koče, 

- izdelajo poslovni načrt za izbrano planinsko kočo, 

- spoznajo pomen zdravega načina življenja (hoje), 

- seznanijo se s pravili obiska gora. 

Marta Fister  Tomaž Eržen, Robert 

Bregar  

ŠVZ (športni 

dan – ID) 

POP 

oktober 

2022 ali 

marec 

2023 

ŠD – 

6 ur 

POP – 

6 ur 

   X 

Strokovne ekskurzije          

1. Medpredmetna ekskurzija – Kulturne, zgodovinske in 

gospodarske značilnosti šolskega okolja 

Cilji: 

- spoznajo dejavnost izbranega podjetja in turistične kmetije, 

- spoznajo znamenitosti Samostana Stična. 

Jonatan Jeršin Jonatan Jeršin 

Marta Fister 

Anton Brčan 

ZGO 

SOP1 

SOG 

 

 junij 2023 6D 

6ID 

X    

2. Medpredmetna strokovna ekskurzija v Višnjo Goro; 

področja: gospodarstvo, zgodovina, kultura 

Cilji: 

- spoznajo poslovanje podjetja Elvez, d. o. o.  in  pomena za 

občino, 

- se seznanijo s postopki pisarniškega poslovanja, 

- ogled Hiše kranjske čebele. 

Anton Brčan Marta Fister 

Dragica Eržen 

SOG1  

POS 

UAP 

 

maj/junij 

2023 

Vsak 

predm

et 2 

uri 

 

  X  

3. Strokovna ekskurzija v Koper; področja: gospodarstvo, 

zgodovina, kultura 

Cilji: 

- spoznajo poslovanje podjetja Luka Koper  in  pomen za 

lokalno okolje in državo, 

- ogled Kopra (zgodovina, turizem, umetnost …). 

Igor Gruden 

 

Dragica Eržen 

Anton Brčan 

Igor Gruden 

Marta Fister 

 

SOG 

SLO 

POS1,2 

POP2  

maj/junij 

2023 

ID 6 

ur in 

vsak 

predm

et 1 

ura 

X X   

4. Strokovna ekskurzija v Rogaško Slatino; področja: 

gospodarstvo, zgodovina, kultura 

Cilji: 

- spoznajo poslovanje podjetja Steklarna Rogaška  in  pomen 

za lokalno okolje in državo, 

- voden ogled Rogaške Slatine (turizem). 

Dragica Eržen Igor Gruden SOP4 

(turizem) 

oktober 

2022 

ID 6 

ur 

SOP4 

5 ur 

   X 

5. Strokovna ekskurzija v NE Krško 

Cilji: 

-spoznajo poslovanje NE Krško in pomen za lokalno okolje in 

državo. 

Dragica Eržen 

Anton Brčan 

  spomladi 

2023 

6 ID    X  

Učne situacije (MP med poukom):          
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 Prva in druga industrijska revolucija 

Cilji: 

- spoznajo najpomembnejše izume obeh industrijskih 

revolucij, 

- ugotovijo pomen izumov za današnji čas, 

- primerjajo takratne izume z današnjimi, 

- ugotovijo posledice izumov za gospodarski razvoj. 

Jonatan Jeršin Marta Fister SOG 

ZGO 

december 

2022 

2 X    

Prijava in življenjepis 

Cilji: 

- določijo sporočevalčev namen, 

- presojajo vljudnost, ustreznost, razumljivost in učinkovitost 

danega besedila, 

- tvorijo uradni življenjepis, 

- oblikujejo občutljivost predstavitve glede na naslovnika v 

različnih okoliščinah. 

Marta Fister, 

Anton Brčan  

Jonatan Jeršin POS 

SLO 

 2    X  

Prošnja in življenjepis v ANG in NEM 

Cilji: 

- razvijajo sposobnost komuniciranja v tujem jeziku. 

Marta Fister, 

Anton Brčan  

Sonja Lama, 

Nataša Skočir 

POS 

ANG 

NEM 

 2+2   X  

Psihološki vidik prodaje 

Cilji: 

- spoznajo značilnosti kupcev, 

- ugotavljajo potrebe potrošnikov, 

- oblikujejo dejavnike, ki vplivajo na nakup, 

- seznanijo se z značilnostmi dobrega prodajalca – igra vlog. 

Marta Fister, 

Anton Brčan  

Marjan Gorišek POS 

PSI 

 2   X  

Rekreacija v podjetju 

Cilji: 

- spoznajo pomen zdravega načina življenja za uspešno 

premagovanje stresnih situacij v podjetju. 

Robert  Bregar, 

Franci Pajk  

Marta Fister, 

Anton Brčan 

 

POS 

ŠVZ 

 4   X  

Računovodska podpora učnemu podjetju 

Cilji: 

- uporaba računovodskega računalniškega programa pri 

poslovnih funkcijah v podjetju. 

Anton Brčan Marta Fister 

Anton Brčan 

POS 

MAK 

 

 18   X  

Uradni dopis 

Cilji: 

- spoznajo vsebino in obliko uradnega dopisa, 

- prepoznajo uradni dopis, 

- samostojno napišejo uradni dopis. 

Dragica Eržen Lea Kastelic UAP 

SLO 

november/ 

februar 

4    X 
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NAČRT TIMSKIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V PROGRAMU GIMNAZIJA 

Koordinatorica: Mojca Saje Kušar, prof. 

 

Termin - 

povezava 
Letnik TEMA 

Trajanje 

(šolske 

ure)  

Predmeti Sodelujoči profesorji 

September 

TP 1.abci Spoznavno-športni dan za 1. letnike 8 športna vzgoja, razredna ura, OIV profesorji športne vzgoje in razredniki 1. 

letnikov 

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

TP 1.abc Evolucja človeka 1 zgodovina, biologija Vida Hočevar, Jonatan Jeršin, Boris 

Osolnik, Andrej Gregorčič 

TP 1.ab Evropski dan jezikov 2 angleščina, likovna umetnost Mojca Saje Kušar, Anja Šmajdek 

KP vsi Strokovna ekskurzija v Madrid in 

Toledo 

4 dni španščina, zgodovina, likovna 

umetnost, geografija 

Mojca Saje Kušar, Majda Simonič, Simon 

Bregar, Anton Brčan 

TP   1.abci Ljudsko slovstvo  2 slovenščina, glasba Majda Simonič, Brigita Pajk Jamnik, Anej 

Černe 

Oktober 

TP 4. ab Dane Zajc, pesnik absurda 1 slovenščina Majda Simonič, Lea Kastelic 

TP 4.ab Izbirni šport 5 pohod v Šentvid pri Stični in 

adrenalinski park Cukarca 

Simon Bregar, Franci Pajk 

November 

TP 4. ab Slovenska pripovedna proza v 2. 

polovici 20. stoletja 

2 slovenščina Majda Simonič, Lea Kastelic 

December 

KP 4. ab Kinodvor, ogled filma 2 slovenščina, sociologija Majda Simonič, Lea Kastelic, Dragica Volf 

Stariha 

TP 4.ab Izbirni šport 3 bowling ali plavanje, BTC Ljubljana Simon Bregar, Franci Pajk 

Januar 

      

KP 1.abci Od prvih umetnikov do prvih 

znanstvenikov 

6 zgodovina, slovenščina, matematika, 

športna vzgoja, likovna vzgoja, pravo, 

glasba, sociologija 

Vida Hočevar, Anja Šmajdek, Dragica Volf 

Stariha, Majda Simonič, Brigita Pajk 

Jamnnik 

KP 4.ab Ženska na odru sveta, obe Antigoni 6 slovenščina, zgodovina, sociologija Majda Simonič, Lea Kastelic, Vida 

Hočevar, Dragica Volf Stariha 

Februar 
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TP 3.ab Dogodek v mestu Gogi   4 slovenščina, psihologija Brigita Pajk Jamnik, Majda Simonič, 

Marjan Gorišek 

TP 1abci Gledališka predstava 4 slovenščina Majda Simonič, Brigita Pajk Jamnik, Lea 

Kastelic 

TP 2. abc Dostojevski, Zločin in kazen 1 slovenščina, ruščina Majda Simonič, Lea Kastelic, Irena Mori 

KP 3.ab Kazuo Ishiguro: Never Let Me Go 6 angleščina, psihologija, biologija Mojca Saje Kušar, Marjan Gorišek, Boris 

Osolnik 

TP 1.ab Shakespeare – obdobje in delo 2 slovenščina, angleščina Majda Simonič, Mojca Saje Kušar 

Marec 

TP 4. ab Dogodek v mestu Gogi, dramsko delo 

na maturi 

4 slovenščina, psihologija Majda Simonič, Lea Kastelic, Marjan 

Gorišek 

KP 2.abc Josip Jurčič in njegov čas  8 + športni 

dan 

slovenščina, zgodovina, sociologija, 

športna vzgoja 

Majda Simonič, Lea Kastelic, Vida 

Hočevar,  Simon Bregar, Dragica Volf 

Stariha 

KP 3.ab 

 

Novomeška pomlad, strokovna 

ekskurzija v Novo mesto 

6 slovenščina, zgodovina Majda Simonič, Brigita Pajk Jamnik, Vida 

Hočevar, Jonatan Jeršin 

TP 4. ab 

 

Ibsen, Strahovi, drama na maturi 2 slovenščina Majda Simonič, Lea Kastelic  

April 

TP 4. ab Gledališka predstava 2 slovenščina Majda Simonič, Lea Kastelic 

TP  2. abc Po Prešernovih poteh, ekskurzija v 

Ljubljano 

4 slovenščina, zgodovina Majda Simonič, Lea Kastelic, Jonatan 

Jeršin 

TP vsi Ogled okoljevarstvenega filma 2 ekologija, biologija, sociologija, 

ekonomija, gibanje … 

Simon Bregar 

TP vsi Dan za spremembe: izmenjava oblek in 

knjig, zbiranje starega papirja, šah… 

2 ekologija, sociologija, likovna 

umetnost, knjižnična vzgoja, 

ekonomija, gibanje … 

Simon Bregar, Dragica Eržen, Mojca Flajs, 

Dragica Volf Stariha, Anja Šmajdek, Ana 

Furjan, Boris Osolnik … 

KP 2.ab Od prvih umetnikov do prvih 

znanstvenikov 

7 zgodovina, slovenščina, matematika, 

športna vzgoja, likovna vzgoja, pravo, 

glasba, sociologija 

Anja Šmajdek, Anej Černe, Simon Bregar, 

Dragica Eržen, Lea Kastelic, Matko Peteh 

Maj 

TP 1.abci Projekt: Rastem s knjigo  2  slovenščina, knjižnična vzgoja Brigita Pajk Jamnik, Majda Simonič, Ana 

Furjan 

TP 1.abci Ekskurzija v Ljubljano (NUK, 

semeniška knjižnica, živalski vrt) 

6 knjižnična vzgoja, likovna umetnost, 

biologija 

Ana Furjan , Anja Šmajdek, Boris Osolnik 

Junij  / 

 


