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                                                     Ljubljana, 24.5.2016 



PROJEKT:  
IZZIVI PODJETNOSTI ZA MLADE 

Člani PT:  

- Zdenka Varl, prof. ang. jezika in pedagogike , 
ravnateljica SG 

- Darija Kramarič, univ.dipl.biolog, vodja PT 

- mag. Marko Arnež, prof. filozofije 

- Vera Brezar, gimn. maturant 

- Gašper Strniša, mag. org. informatik 

- Tatjana Zupan, prof. nem in ital. jezika 



Izvajalec: Gašper Strniša, mag. org. informatik 
Čas izvedbe: januar 2016 
Obseg: 10 ur 
Izvedba: med razrednimi urami, med poukom računalništva in 
laboratorijskih vaj 
 
+ pridobljene kompetence so dobrodošle 
+ zanimive ideje: ogrevana računalniška tipkovnica, modularna  
   računalniška miška, masažni igralni stol, aplikacija za  
   sinhronizacijo računalnika in mobilnega telefona itd 
+ predstavitev za učitelje in dijake 
+ pozitivna mnenja dijakov in učiteljev 
- slaba gradiva 
 

Izziv B1: IDEJA 
                Podjetnostni načrt 



Izvajalki: Darija Kramarič, univ.dipl.biolog, Vera Brezar, laborantka 
Čas izvedbe: januar 2016 
Obseg: 5 ur 
Izvedba: med razrednimi urami, med nadomeščanjem 
 
+ odkrivanje in prepoznavanje svojih vrlin 
+ predstavitev na informativnem dnevu 
- preobširno gradivo, predvsem dnevnik za 14 vnosov 

 
OPOMBA: Primerno za psihologijo 

 
 

Izziv B1: RECI DA 
                Moje vrline 
                 



Izvajalki: Zdenka Varl, prof. ang. jezika in pedagogike, Tatjana   
                 Zupan, prof. nem in ital. jezika 
Čas izvedbe: april, maj 2016 
Obseg: 5 ur 
Izvedba: med razrednimi urami 
 
+ na terenu spoznavali podjetnike in opravili intervjuje 
+ primerno vedenje 
- v skupini niso vsi enako dobro opravili svojega dela 
 

 
 

Izziv B1: JUNAK 
                Intervjuvaj podjetnika 
                 



Izvajalec: mag. Marko Arnež, prof. filozofije 
Čas izvedbe: maj 2016 
Obseg: 3 ure 
Izvedba: med poukom sociologije 
 
+ spoznali različne kriterije za BDP  
+ merilo sreče 
 
Opomba: Dijaki so izpostavili, da je za njih pomembnejše 
kvalitetnejše preživljanje prostega časa kot denar. 
 

 
 

Izziv B1: MOJA SKUPNOST 
                Boljša kakovost življenja 
                 



Izvajalec: Zdenka Varl, prof. ang. jezika in pedagogike, Tatjana   
                 Zupan, prof. nem in ital. jezika 
Čas izvedbe: februar, marec 2016 
Obseg: 2 uri 
Izvedba: med poukom angleščine in razredno uro 
 
+ zanimive poslovne ideje 
+ hospitacijska delavnica za ravnatelje srednjih šol 
+ delo v skupini – ustvarjalno vzdušje 
+ predstavitve poslovnih idej 
 
 

 
 

Izziv B1: EMPATIJA 
                Zemljevid empatije 
                 



3.3.2016: Delavnica Empatija in predstavitev ravnateljem 
srednjih šol Gorenjske 









Izvajalki: Darija Kramarič, univ.dipl.biolog, Vera Brezar, laborantka 
Čas izvedbe: februar, marec, maj 2016 
Obseg: 7 ur 
Izvedba: vaje iz biologije in kemije 
 
+ prepoznavanje in zavedanje o obsežnosti problema 
+ zanimivi izdelki 
+ predstavitev na informativnem dnevu 
+ predstavitev učiteljem in ga. Luciji Rakovec in ga. Justini Erčulj 
+ ovrednotenje s strani žirije 
+ vrstniško vrednotenje 
+ preizkus v spretnosti izdelovanja okrasnih izdelkov  
- čas 

 
 

 
 

Izziv B1: VREDNOST ODPADKOV 
                Ponovna uporaba za večjo vrednost 
                 



12.2. in 13.2.2016: Predstavitev Projekta UStart in delavnic 
Moje vrline in Vrednost odpadkov na informativnem dnevu 



Jan Juvan 
Avto 

Peter Šranc 
Pležuh 

Miha Pintar 
Nosilec kamere 

Anže Čemažar 
Gokart 



Aljaž Kolar 
Etui za očala 

Nik Ipavec 
Nosilec telefona pri polnjenju 

Rene Mraz 
Ojačevalec zvoka 

Jaša Žnidar 
Za žejo 



 
 
Gašper Zajc 
Doza za 
shranjevanje 
 

Tilen Boštjančič 
Lonček za 
svinčnike 

 
 
 
 
Jaka Majetič 
Zvočna 
izolacija 

 
 
 
Tim Kankelj 
Podloga za miško 

 
 
Meta Jurejevčič 
Okraski 



Priprave na predstavitev 



11.3. 2016: 
Predstavitev 
izdelkov, 
vrstniško 
vrednotenje, 
vrednotenje s 
strani žirije: 
Zdenka Varl, 
prof.,  mag. Lucija 
Rakovec in doc. 
dr. Justina Erčulj. 







11.5. 2016 
Delavnica 
izdelovanja 
nakita iz 
odpadne 
plastike,  
ga. Marja 
Kraljič 





Izvajalki: Darija Kramarič, univ.dipl.biolog, Vera Brezar, laborantka 
Čas izvedbe: maj 2016 
Obseg: 5 ur 
Izvedba: vaje iz biologije in kemije 
 
Zaradi pomanjkanja časa smo se odločili, da izpeljemo le del 
izziva in sicer oglaševanje, ki smo ga navezali na izziv Vrednost 
odpadkov. Dijaki po skupinah pripravljajo plakat in letake s 
katerimi bodo oglaševali pomen ponovne uporabe odpadnih 
materialov. Na zaključni predstavitvi staršem, 7.6. 2016, bodo 
razstavili svoje izdelke ter oglaševalske plakate in letake. 
 
OPOMBA: Izziv je tako obsežen, da bi ga morali začeti načrtovati 
že septembra in izvajati dalj časa.  

 
 

 
 

Izziv B1: STOJNICA Z LIMONADO 
                Prodaja izdelkov 
                 


