
Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Informativni dan, 13.3.2017



JAVNI RAZPIS 

„Krepitev kompetence  PODJETNOSTI V OŠ in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v OŠ“ 

 OBJAVA:   3.2.2017 (informativni dan – 16.2.2017)

 MOŽNE PRIJAVE:  do 27. 3. 2017 do 12. ure

 VREDNOST: 3.300.000,00 EUR



ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj, načrtovanje in vodenje 

projektov, prepoznavanje talentov, vodenje karierne poti. 

Samoiniciativnost in podjetnost

večja motiviranost 
nasploh

zavedanje 
neizrabljenih 

možnosti

izboljšanje 
komunikacijskih 

spretnosti

boljša splošna 
poučenost 

Samoiniciativnost in podjetnost

veščine, lastnosti, spretnosti podjetnosti 



KLJUČNI CILJI

 razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje

celovitega modela 

podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja 

med osnovno šolo in okoljem;

 opolnomočenje šolajočih 

(učencev v osnovni šoli) in  strokovnih delavcev (učiteljev, 

svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih 

delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti. 



MODEL

1. Povezati obstoječe prakse in pobude

2. Povezati obstoječe modele

3. Nadgraditi v enoten model spodbujanja podjetnosti

Cilj: 

 prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. 

 Z modelom zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako 

pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in 

samoiniciativno. 



KONZORCIJ

obvezni partnerji!!!!
1. OSNOVNE ŠOLE: vključenih minimalno 120 OŠ, od katerih je okvirno četrtina razvojnih OŠ in 

tri četrtine implementacijskih OŠ

2. JAVNI ZAVODI, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljanje in delo s strokovnimi 
delavci in ravnatelji na ravni osnovne šole;

3. PEDAGOŠKE FAKULTETE

4. GOSPODARSTVO: zbornice ali neprofitni zavod

5. ZNANOST: javne raziskovalne organizacije in raziskovalne ustanove

6. NVO s področja:
– prostovoljne organizacije ali mladinske organizacije, ki zagotavljajo mrežo posameznikov;

– javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva,;

– zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 



KONZORCIJ:OŠ

RAZVOJNE OŠ:(30 ŠOL)

IMPLEMENTACIJSKE OŠ: (90 ŠOL) 

- Sodelujejo pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti  in didaktičnih 

pristopov. 

- Model preizkušajo, spremljajo, evalvirajo in implementirajo na  ravni šole ter ga v 

drugi fazi prenašajo skupaj z ostalimi partnerji na implementacijske šole.

- Sodelujejo pri preizkušanju in implementaciji modela spodbujanja  kompetenc 

podjetnosti in didaktičnih pristopov.

- Začetek aktivnosti po 2 letih.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.9.2017 31.12.2021

1.9.2019 31.12.2021



Kompetenca podjetnost v 

izobraževanju

 Evropski kompetenčni okvir za podjetnost v 
izobraževanju

 Sklepi ministrov za podjetnost v izobraževanju, 
študija primera za EQFEE.

 Prioriteta MIZŠ: Prečna umestitev kompetence v 
šolski prostor. 



IDEJE in PRILOŽNOSTI: 

ustvarjalnost in 

kreativnost, nabor idej in 

ovrednotenje, izkustveno 

učenje, etično razmišljanje

V AKTIVNOSTI: načrtovanje, 

odločanje, proaktivnost,  

motiviranje,  finančna 

pismenost, timsko delo, 

vztrajnost – nesigurnost, 

samozavedanje, izkustveno 

učenje, zaznavanje in 

reševanje problemov.

VIRI: motivacija, 

samoiniciativnost, analiza, 

kritično razmišljanje, 

ovrednotenje…



Evropski kompetenčni okvir 

podjetnosti v izobraževanju

 IDEJE in PRILOŽNOSTI: (RSIP)  ustvarjalnost in kreativnost, nabor idej in 
ovrednotenje, izkustveno učenje, etično razmišljanje

 VIRI: (RSV) motivacija, samoiniciativnost, učenja, analiza, kritično 
razmišljanje, ovrednotenje

 V AKTIVNOSTI: (RSA) planiranje, odločanje, proaktivnost,  motiviranje,  
finančna pismenost, timsko delo, vztrajnost – nesigurnost, samozavedanje, 
izkustveno učenje, zaznavanje in reševanje problemov, veščine vodenje 
karierne poti 



KONZORCIJ



REFERENCE

 Mednarodni projekt Youth start

 Projekt »Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in 

izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi« 

oziroma uradno ime »Vrata odpiram sam«

 Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazija

 Številne inovativne pobude na terenu



PROJEKTI izven MIZŠ

 Krožki UPI

 SPIRIT: usposabljanja, vikendi podjetnosti in 

podjetništva

 Start –up 

 Ustvarjalnik

 Projekt Moje podjetje

 Usposabljanje za ravnatelje

 ……



Razpoložljiva finančna sredstva

Leto Skupaj v EUR

2017 800.000,00

2018 670.000,00

2019 550.000,00

2020 550.000,00

2021 550.000,00

2022 180.000,00

3.300.000,00



Razpoložljiva finančna sredstva

Leto Konzorcijski 

partnerji - VIZ

Konzorcijski 

partnerji - ostali

2017 400.000,00 400.000,00

2018 335.000,00 335.000,00

2019 275.000,00 275.000,00

2020 275.000,00 275.000,00

2021 275.000,00 275.000,00

2022 90.000,00 90.000,00

1.650.000,00 1.650.000,00



Obrazci za prijavo projekta

1. Konzorcijska pogodba (RVIZ in IVIZ)

2. Izjava konzorcijskega partnerja (RVIZ in IVIZ)

3. Načrt aktivnosti in rezultatov (RVIZ in IVIZ)

4. Izračun urne postavke (RVIZ)

5. Izračun urne postavke - izjava (RVIZ)



STIKI

 Vsebinski del:

Tatjana.Krapse@zrss.si

 Finančni in pogodbeni del:

Barbara.Gregoric@zrss.si

 Direktor

Vinko.Logaj@zrss.si
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