
PROJEKT POGUM
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah 

OSNOVNA ŠOLA
OREHEK KRANJ



Na naši šoli smo vključeni v evropski projekt 
POGUM, kar pomeni:

POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih

Matična šola + Podružnična šola Mavčiče



Člani razvojnega tima 
PROJEKTA POGUM:

Drago Zalar
ravnatelj

Nataša Marn
vodja projekta

profesorica razrednega pouka

Alenka Pristov
skrbnica razredne stopnje

profesorica razrednega pouka

Andreja Urbanec
skrbnica predmetne stopnje

uni. dipl. bibliotekarka in profesorica geografije

Saša Jenko
skrbnica podružnične šole

profesorica razrednega pouka

Sodelujejo vsi učitelji in učenci



* ustvarjalen
* kreativen

* drugačen
* izzivalen

* radoveden

* timski

* razvijaš 
kompetence

* vidiš
priložnosti

* odgovoren

Kakšen si, če si PODJETEN?

EntreComp
(referenčni okvir)



EntreComp – referenčni okvir
črpanje 

idej

razvoj 
kompetenc

vodilo 
dela

Kako se je vse skupaj začelo?



Prof. Johannes Lindner, priznani strokovnjak 
in trener podjetnosti v Avstriji

PODJETNOST = znamo reševati probleme s čuječnostjo
* Podjetnost prinaša spremembe.
* Podjetnost je proces od ideje do izdelka.
* Podjetnost je odnos, način razmišljanja = videti PRILOŽNOSTI!

UČITELJ ODKRIVA UČENČEVE POTENCIALE!

PODJETNOST = odgovornost, sodelovanje, zmožnost 
odločanja …
* Če te vrednote sprejmeš, boš uspešen v ŽIVLJENJU.
* Tukaj so dovoljene NAPAKE.



Svetlana Makarovič

VEVERIČEK POSEBNE SORTE



* VEVERIČEK – NAŠA MASKOTA (na steklu ob
vstopu v šolo, na šolski publikaciji, na zastavi šole, na šolskih
dokumentih …)

ZAKAJ?
* naša šola vključena v PROJEKT „KORAK K
SONČKU“ – vključevanje otrok s posebnimi
potrebami

* Svetlana Makarovič in Marjan Manček ustvarita
knjigo o „drugačnem“ VEVERIČKU ČOPKU



PONOSNI SMO …

dvigalo
dvižna 

ploščad

klančina
širša 
vrata



PROJEKT POGUM

Nov izziv =
zaznati NOVE 

PRILOŽNOSTI

Šola stoji v idiličnem zelenem 
okolju – imamo dovolj izkoriščeno 

ŠOLSKO OKOLICO???



CILJI:
* razvijanje veščin EntreComp;

* udejanjanje ciljev in načel 
trajnostnega razvoja;

* spreminjanje osebnega odnosa 
in ravnanja do sebe in okolja;

* pripravljanje mladega človeka 
na samostojno in odgovorno 
vključevanje v družbo;

* graditev šolske skupnosti 
(učitelj – učenec – starši –
zunanji sodelavci) kot trajnostno 
naravnane učeče se skupnosti.

NAČELA:
* načelo odkrivanja priložnosti;

* načelo vključevanja šole v okolje;

* načelo sodelovanja in timskega 
dela;

* načelo povezovanja gospodarskih, 
družbenih in okoljskih ciljev;

* načelo trajnostnega razvoja in 
samooskrbe.



Našo podjetnost smo poimenovali
VEVERIČKOVI OREHI

Postavili smo si izziv / raziskovalno vprašanje:
Kako oblikovati spodbudno,
igrivo učilnico na prostem?

Izbrano področje - PROSTOR



Preučili smo prostore okoli šole
»KAKŠNA JE TVOJA SANJSKA UČILNICA NA PROSTEM, kaj bi radi 

počeli, kaj se lahko naučimo, kje vidimo možnosti za učilnico …«

športni 
poligoni

trim steza

gledališče 
pod zvezdami

cvetlični vrt

zeliščni vrt vzgoja 
kivijev

čebelnjak
branje 

pod lipo

hotel za 
živali

bazen unikatne 
klopceskalnjaki

vremenska 
postaja



Naredili smo NABOR IDEJ …

Dali smo jih skozi SITO IDEJ …

Izbrali smo prve VEVERIČKOVE OREHE …

VEVERIČKOVA
UČNA
POT

VEVERIČKOVA
LIPA

VEVERIČKOV 
ZELIŠČNI

VRT
VEVERIČKOVA

TRIM
STEZA



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Učilnica na prostem: ČOPKOV TEK

* vizija

* etično in trajnostno mišljenje

* mobiliziranje drugih

* načrtovanje in vodenje

* finančna pismenost



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Kje bomo 
tekli?

Kako bodo 
prilagojene 
težavnosti 

teka?

Koga bomo 
povabili k 

sodelovanju?

Kako 
bomo 

izdelali 
medalje?



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Učilnica na prostem: VEVERIČKOVA UČNA POT

* odkrivanje priložnosti

* kreativnost

* vizija

* motivacija in vztrajnost

* mobiliziranje virov

* izkustveno učenje



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Kam bomo obesili table?

Kako se 
znajti na 

učni poti? Kako poskrbeti 
za neuničljivost?



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Učilnica na prostem: POD LIPO

* kreativnost

* vizija

* etično in trajnostno mišljenje

* mobiliziranje virov

* prevzemanje pobude

* sodelovanje



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Kako bomo uredili tla 
(da ne bo prahu, da ne 
bo škodilo koreninam)?

Koga povabiti k 
sodelovanju za 

izdelavo kreativnih 
miz in klopic?

Kaj dati v 
knjigobežnico?



Preoblikovanje prostorov skupaj z 
idejami učencev

Učilnica na prostem: VEVERIČKOV ZELIŠČNI VRT

* kreativnost

* vrednosti idej

* motivacija in vztrajnost

* etično in trajnostno 
mišljenje

* finančna pismenost

* sodelovanje



Kako pomembno je, da so
učenci PODJETNI?

https://www.youtube.com/watch?v=Ir8nNnRUqyg



VEVERIČKOV ZELIŠČNI VRT smo 
spremenili v NAMIZNE IGRE



Kako pomembno je, da so
učitelji PODJETNI?

V naši e-zbornici nevsiljeno nastaja zbir 
STRTIH VEVERIČKOVIH OREHOV …



Naši učitelji so PODJETNI!

VEVERIČKOVI 
OREHI – ideje 

učiteljev in 
učencev

VEVERIČKOVI 
OREHI –

načrtovane 
aktivnosti

VEVERIČKOVI 
OREHI – strti ali 

izpeljane aktivnosti

IDEJE ZA 
NAPREJ



PODJETNA
razredna stopnja

SIMBIOZA GIBA

NOTRANJA OKRASITEV

GUMBKI



PODJETNA
predmetna stopnja

PROSTOVOLJSTVO BOŽIČNI SEJEM

DEKORACIJE ZELIŠČNI ČAJI



PODJETNA
Podružnična šola Mavčiče

POSPRAVLJAMO GOZDIČEK

SAJENJE ČEBULIC

TELOVADIMO V GOZDIČKU



V letošnjem šolskem letu, 2019/2010, 
bomo organizirali

DAN ZA POGUM…

SI ZRAVEN?



Svetlana Makarovič
VEVERIČEK POSEBNE SORTE


