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Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev 
 

 

 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

Naziv in naslov zavoda: OŠ DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC IN VRTEC  
                                                  ČREŠNJEVEC-LESKOVEC 

 Črešnjevec 47 
 2310 Slov. Bistrica 

 
Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    
Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni     Brez statusa 

 
E-naslov zavoda: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si 
Naslov spletne strani zavoda: http://www.cresnjevec.si 
 
Podatki  o šolski koordinatorici: 
Priimek in ime: KATJA SKUBIC 
E-mail: katjas@cresnjevec.si , telefon:  02 80 55 150  
 
Podatki o ravnateljici: 
Priimek in ime: MILOŠIČ LIDIJA 
E-mail: lidijam@cresnjevec.si , telefon:  02 80 55 150 
 

 

 

Temeljni cilji v šolskem letu 2021/2022: 

- vzgoja za trajnostni razvoj 

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 

- vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole, 

- razvijanje štirih stebrov Unesco izobraževanja, 

- sodelovanje v štirih obveznih Unesco temah (Svetovni problemi in vloga ZN;  

-  človekove pravice, strpnost in sodelovanje; medkulturno učenje; okoljska  

 problematika),  

- obeleževanje mednarodnih let in dni, 

- sodelovanje z Unesco šolami, 

- medpredmetno povezovanje, 

- medgeneracijsko sodelovanje. 
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Nacionalni Unescov projekt:      DA   NE 

Ime in kratek opis: KAPLJICE ŽIVLJENJA - VODA  

Teme: Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog 
Ključne besede: Biotska raznovrstnost, Oceani, Okolje, Podnebne spremembe, Voda 
Vodja projekta: Anja Sovič (anjas@cresnjevec.si) 
Ciljna skupina: OŠ, 1. - 3. razred, OŠ, 4. - 6. razred, OŠ, 7. - 9. razred, vrtec 

S pomočjo projekta bomo učence ter druge udeležence spomnili na pomen vode v našem 
življenju. Lotili se bomo različnih dejavnosti, ki bodo povezane z vodo in tako udeležencem 
prikazali, kako zelo pomembna je voda v našem življenju. 
Projekt bomo izvedli kot dan dejavnosti na naši šoli. Za datum izvedbe smo izbrali 
svetovni dan voda, tako bomo hkrati obeležili še tega. 22. 3. 2022 bomo izvajali različne 
dejavnosti, ki bodo prilagojene učencem različnih starosti. K sodelovanju bomo povabili 
druge šole in vrtce. Za učence naše šole bodo aktivnosti potekale na šoli, za prijavljene 
pa na daljavo, saj bodo s pomočjo posnetka prikazali dejavnost povezano z vodo. Temo 
smo si zastavili zelo široko, ker upamo, da bomo lahko s pomočjo udeležencev pokrili 
čim več spektrov, zato jih pri tem ne bomo omejevali. Ker je tema naravoslovnega 
značaja, imamo v mislih veliko takšnih dejavnosti, kar pa imajo učenci radi. Želimo, da se 
učijo preko izkušenj, zato bodo aktivno vključeni.  
Tudi za prijavljene k projektu želimo, da učenci samostojno pripravijo prispevek, mentor 
pa bo ob prispevku poslal še poročilo o dogodku. Vse informacije bodo kandidati za 
prijavo dobili na vabilu na projekt. V kolikor bodo udeleženci izpolnili pogoje za 
sodelovanje, bodo prejeli tudi potrdilo.  

Udeleženci: 
-        se izobražujejo v trajnostnem načinu življenja (pomen vode za zdravje, skrb za  
            okolje, vrednote, stališča, učenje učenja …) 
-        sooblikujejo spodbudno učno okolje, 
-        se ozaveščajo o ohranjanju naravne in kulturne dediščine (vodnjaki), 
-        se zavedajo pomena dvigovanja ekološke zavesti, 
-        skozi delavnice spoznavajo pomen in sestavo vode, 
-        izdelajo preproste izdelke, 
-        sodelujejo pri medpredmetnem povezovanju, 
-        se medgeneracijsko povezujejo, 
-        sprejemajo odgovornost do okoljevarstva. 
 

Šolski Unescov projekt: DA   NE 

       Ime in kratek opis: / 

Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine boste 

poglabljali?  

- temeljna vrednota: vključenost 
- sprejemanje samega sebe in strpnost do drugih  
- ozaveščanje učencev o okoljski vzgoji, globalnem državljanstvu in človekovih 

pravicah 



 
- obravnava svetovnih problemov (voda, okoljevarstvo, revščina - bogastvo)  
- navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, medkulturnost, 

spoštovanje, itd. 
 

Obeleževanje mednarodnih dni, tednov in let: 
- Svetovni dan učiteljev (5. 10. 2021) 
- Mednarodni dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami (3. 12. 2021) 
- Svetovni dan voda (22. 3. 2022) 

 
 
Udeležba v projektih, ki jih izvajajo člani ASPnet: 

1. Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik 
2. Učenec poučuje 
3. Z odra na oder  
4. Pošljimo sapico prijateljstva 
5. Tabor ustvarjalcev dobrih vesti iz naše šole in našega mesta 
6. UNESCOV ASP Tek mladih Ptuj  
7. ENO tree planting   
8. Dobre vesti iz naše šole in iz našega kraja  
 

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- zbiranje zvezkov za socialno ogrožene v mesecu septembru  
- zbiranje zamaškov skozi celo šolsko leto, sodelovanje s starši in krajani  
- zbiranje oblačil za socialno ogrožene v mesecu marcu in aprilu 

Zbirna mesta omenjenih akcij bodo v prostorih šole. Občani bodo o akciji pravočasno 
obveščeni na spletni strani šole in s pisnimi obvestili preko učencev. 
 
Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, 

institucijami) 

- sodelovanje z lokalno KS 
- lokalnimi društvi (čistilne akcije okolja, skrb za čisto in zdravo okolje, na 

prireditvah, zbiralne akcije) – v kolikor bodo okoliščine dopuščale 
- sodelovanje z društvom Za boljši svet 

 

Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

− aktivno sodelovanje s središčem in mrežo 
− sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih mreže 
− sodelovanje pri  sooblikovanju nacionalnih spletnih strani mreže 
− udeležba na rednih srečanjih koordinatorjev središča (avgust, februar, maj/junij) 
− udeležba na strokovnem srečanju koordinatorjev ASPnet (november) 

 

Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a do 10. 7. 2022: Katja Skubic 

 

 

ASPnet koordinatorica na šoli:                                                        Ravnatelj/ica: 

Katja Skubic                                                                                      Lidija Milošič 


