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Prvo delovno srečanje vodij PT RVIZ v projektu 
POGUM

Dnevni red:
Podrobna predstavitev namena in vsebine projekta 
Predstavitev delovnih timov: 

 IDEJE IN PRILOŽNOSTI

 VIRI

 V AKCIJO

Administrativni vidik projekta (pisanje časovnic, vodenje dokumentacije …)
Dogovori za delo naprej
Razno (odgovori na vprašanja)



podjétnost -i ž (ẹ́) lastnost, značilnost podjetnega človeka: iznajdljivost 
in podjetnost mladega gospodarja / podjetnost v gospodarstvu 
/ekspr. osvajanja se je lotil z veliko podjetnostjo 

PODJETNOST

Vir:      http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D51636)

Ta kompetenca nam omogoča uresničevanje naših poslovnih načrtov in zamisli. Pogoji za to so: znanje, 
ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov. Znati moramo prepoznati prave 
priložnosti za zasebne, poklicne in poslovne dejavnosti. Pri teh aktivnostih in odločitvah nas morata 
usmerjati poštenost in socialni čut, kar je pri vodenju delovne skupine oziroma podjetja zelo pomembno.

podjétništvo -a s (ẹ̑) prizadevanje za dosego čim večjega finančnega 
uspeha ob tveganju: braniti podjetništvo / privatno podjetništvo 

PODJETNIŠTVO

Podjetništvo je skupek aktivnosti posameznikov, ki jih ti izvajajo z namenom zadovoljevanja tržnih 
potreb in s katerimi želijo posamezniki ob prevzemanju osebnega tveganja doseči čim večji finančni 
uspeh (Pšeničny in dr., 2000, str. 6). Izraz podjetništvo tako razumemo kot ustvarjanje neke nove 
vrednosti.

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D51636


OE Število 
razvojnih 
VIZ

CE 4 OŠ
KP 3 OŠ
KR 3 OŠ
LJ 4 OŠ 
MB 4 OŠ 
MS 3 OŠ
NG 3 OŠ
NM 3 OŠ
SG 3 OŠ
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OPISNIKI VEŠČIN PODROČJA "IDEJE IN PRILOŽNOSTI "
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1.1 
Odkrivanje

priložnosti

Uporabi domišljijo in 
sposobnosti za 
prepoznavanje priložnosti za 
opredelitev vrednosti.

• Prepozna in oceni priložnosti za opredelitev vrednosti z raziskovanjem socialnega, 
kulturnega in ekonomskega ozadja.

• Razišče potrebe in izzive, ki bi jih bilo vredno udejanjiti.
• Vzpostavi nove povezave in združi posamezne elemente področja pri ustvarjanju

možnosti za ustvarjanje vrednosti.
1.2. 
Kreativnost

Razvij ustvarjalne in 
namenske ideje.

• Razvije različne ideje in priložnosti za opredelitev vrednosti vključujoč izboljšave 
obstoječih in novih izzivov.

• Raziskuje in preizkuša z inovativnimi pristopi.
• Združi znanje in vire za doseganje uspešnih rezultatov.

1.3 
Vizija

Deluj v skladu s svojo vizijo 
za prihodnost.

• Predstavlja si prihodnost.
• Razvije vizijo za prenos idej v aktivnosti.
• Predstavlja si možen potek dogodkov, ki vodijo prizadevanje in aktivnosti.

1.4 
Vrednosti 
idej

Izkoristi večino idej in 
priložnosti.

• Presodi vrednost socialnega, kulturnega in ekonomskega vidika.
• Zazna potencial kreativne vrednosti ideje in prepozna primerne poti za njeno 

uresničitev.
1.5 Etično 
in 

trajnostno 
mišljenje

Oceni posledice in vpliv idej, 
priložnosti in ukrepov.

• Oceni posledice idej, ki prinašajo vrednost in vpliv delovanja podjetnosti na ciljni 
skupnosti, trg, družbo in okolje.

• Razmisli o trajnosti socialnih, kulturnih in ekonomskih dolgoročnih ciljev ter usmeri 
potek dejavnosti.

• Izrazi mnenje o trajnostnih ciljih na socialnem, kulturnem in ekonomskem 
področju ter razlog za izbrano aktivnost.

• Deluje odgovorno.

PODROČJA KOMPETENCE NAMIGI OPISNIKI



STOPNJE RAZVITOSTI POSAMEZNE VEŠČINE PODROČJA 
"IDEJE IN PRILOŽNOSTI"
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1.1 Odkrivanje 
priložnosti

Učenci lahko najdejo 
priložnosti za ustvarjanje 
vrednosti  (creating value) za 
druge.

Učenci lahko prepoznajo 
priložnosti za obravnavo 
potreb, ki niso bile 
izpolnjene.

Učenci lahko izmerijo in 
oblikujejo priložnosti, s 
katerimi se bodo odzvali 
na priložnosti in ustvarjali 
vrednosti za druge.

1.2. Kreativnost Učenci lahko razvijejo 
raznolike ideje, ki bodo 
ustvarjale vrednosti za 
druge.

Učenci lahko preizkušajo in 
izboljšujejo ideje, ki bodo 
ustvarjale vrednosti za 
druge.

Učenci lahko 
preoblikujejo ideje v 
rešitve, ki bodo ustvarjale 
vrednosti za druge.

1.3 Vizija Učenci si lahko zamislijo 
želeno prihodnost.

Učenci lahko ustvarijo 
navdihujočo vizijo, ki bo 
pritegnila druge.

Učenci lahko pri 
strateškem odločanju 
uporabijo svojo vizijo za 
vodenje.

1.4 Vrednosti idej Učenci lahko razumejo in 
cenijo vrednost idej.

Učenci razumejo, da 
imajo ideje lahko različne 
vrednosti in so lahko 
uporabljene na različne 
načine.

Učenci lahko razvijejo 
strategije za najvišje 
vrednosti pridobljene iz 
idej.

1.5 Etično in 
trajnostno 
mišljenje

Učenci prepoznajo vpliv 
svojih odločitev in vedenja v 
skupnosti in okolju.

Pri sprejemanju odločitev 
učence vodita etičnost in 
trajnost.

Učenci delujejo v skladu s 
svojimi etičnimi in 
trajnostnimi cilji.

PODROČJE VEŠČINE TEMELJNA STOPNJA VMESNA STOPNJA NAPREDNA STOPNJA





OPISNIKI VEŠČIN PODROČJA "VIRI"
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2.1 Samozavedanje in 
samozadostnost

Verjemi vase in spodbujaj 
svoj razvoj.

• Razmisli o svojih potrebah, prizadevanjih in željah v kratko-, 
srednje- in dolgoročnem obdobju.

• Opredeli in ovrednoti svoje in skupinske prednosti in slabosti.
• Verjame v svojo sposobnost vplivanja na potek dogodkov kljub 

negotovosti, občasnim neuspehom in stiskam.
2.2 Motivacija in 
vztrajnost

Obdrži fokus in ne 
odnehaj.

• Je odločen udejanjiti ideje v aktivnosti in zadovoljiti potreb po 
doseganju ciljev.

• Je potrpežljiv in vztraja pri doseganju svojih in skupinskih 
dolgoročnih dosežkov.

• Ne kloni pod pritiskom, stisko in občasnim neuspehom.
2.3 Mobiliziranje virov Zberi in obvladuj vire, ki 

jih potrebuješ.
• Pridobi in upravlja materialna, nematerialna ter digitalna sredstva 

pri udejanjanju idej.
• Karseda dobro izkoristi omejena sredstva.
• Pridobi in upravlja s kompetencami, potrebnimi v vseh fazah, 

vključujoč tehnično, pravno, davčno in digitalno kompetenco.
2.4 Finančna in 
ekonomska pismenost

Razvijaj finančno in 
ekonomsko pismenost.

• Oceni vrednost vložka za udejanjenje idej.
• Načrtuje, vzpostavi in ovrednoti finančne odločitve skozi čas.
• Upravlja s financami tako, da bodo zadostovale. dolgoročnim 

dejavnostim, ki ustvarjajo vrednost.
2.5 Mobiliziranje drugih Spodbujaj, navdihuj in 

vključuj druge.
• Navdihuje ustrezne zainteresirane.
• Pridobi pomoč potrebno za doseganje cenjenih rezultatov.
• Prikaže učinkovito komunikacijo, prepričevanje, pogajanje in 

vodenje.

PODROČJA KOMPETENCE NAMIGI OPISNIKI



STOPNJE RAZVITOSTI POSAMEZNE VEŠČINE PODROČJA 
"VIRI"

VI
RI

2.1 
Samozavedanje 
in 
samozadostnost

Učenci zaupajo svoji 
sposobnosti za 
ustvarjanje vrednosti za 
druge.

Učenci znajo izkoristiti svoje 
prednosti in slabosti.

Učenci lahko v skupinskem delu z 
drugimi nadomestijo svoje slabosti 
in v nadaljnjem razvijajo svoje 
prednosti.

2.2 Motivacija in 
vztrajnost

Učenci želijo slediti svoji 
strasti in ustvarjati 
vrednosti za druge.

Učenci so pripravljeni vložiti trud in 
sredstva, da sledijo svoji strasti in 
ustvarjajo vrednosti za druge.

Učenci so sposobni ostati 
osredotočeni na svojo strast in 
nadaljujejo z ustvarjanjem 
vrednosti za druge.

2.3 Mobiliziranje
virov

Učenci lahko odgovorno 
poiščejo in uporabijo vire.

Učenci lahko zberejo in upravljajo 
različne tipe virov za  ustvarjanje 
vrednosti za druge.

Učenci lahko opredelijo strategije 
za mobiliziranje virov, ki so potrebni 
za ustvarjanje vrednosti za druge.

2.4 Finančna in 
ekonomska 
pismenost

Učenci lahko sestavijo 
proračun za enostavno 
dejavnost.

Učenci lahko najdejo možnosti 
financiranja in upravljanja proračuna 
za svojo dejavnost ustvarjanja 
vrednosti.

Učenci lahko naredijo načrt za 
finančno stabilnost dejavnosti za 
ustvarjanje vrednosti. 

2.5 Mobiliziranje
drugih

Učenci lahko jasno in z 
navdušenjem izražajo 
svoje ideje.

Učenci lahko prepričajo, vključujejo 
in navdihujejo druge za dejavnosti 
ustvarjanja vrednosti.

Učenci lahko navdihujejo in 
vključujejo druge za dejavnosti za 
ustvarjanje vrednosti.

PODROČJE VEŠČINE TEMELJNA STOPNJA VMESNA STOPNJA NAPREDNA STOPNJA





OPISNIKI VEŠČIN PODROČJA "V AKCIJO"
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3.1 Prevzemanje pobude Deluj. • Sproži procese, ki bodo opredelile vrednosti
• Sprejme izzive
• Za doseganje ciljev deluje neodvisno, sledi nameram, izvede načrtovane 

naloge.
3.2 Načrtovanje in 
vodenje

Določi prioritete, 
organiziraj in sledi 
zastavljenemu.

• Določi dolgo-, srednje- in kratkoročne cilje.
• Določi prioritete in akcijske načrte.
• Prilagodi se nepredvidenim spremembam.

3.3 Obvladovanje 
negotovosti, nejasnosti in 
tveganj

Sprejmi odločitve z 
obvladovanjem 
negotovosti in 
tveganj.

• Sprejme odločitve, ko je rezultat odločitve negotov, ko je razpoložljiva 
informacija delna oziroma dvoumna, ko obstaja možnost 
nepričakovanega razpleta.

• V procesu opredelitve vrednosti vključi strukturirane načine testiranja 
idej in prototipov začetnih faz z namenom zmanjšati tveganja neuspeha.

• Hitro in fleksibilno obvladuje spreminjajoče se situacije.
3.4 Sodelovanje Timsko delo, 

sodelovanje in 
mreženje.

• Sodeluje in deluje skupaj z drugimi za razvijanje idej in njihovo 
udejanjanje.

• Mreži.
• Ko je potrebno, pozitivno rešuje konflikte in se sooča s tekmovalnostjo.

3.5 Izkustveno učenje Učenje skozi 
dejavnosti.

• Katero koli pobudo uporabi kot dober primer učnih namenov.
• V učenje vključi sovrstnike in mentorje
• Razmišlja in se uči tako iz svojega uspeha in napak kot iz uspeha in napak 

ostalih sodelujočih.

PODROČJA KOMPETENCE NAMIGI OPISNIKI



STOPNJE RAZVITOSTI POSAMEZNE VEŠČINE PODROČJA "V 
AKCIJO"
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3.1 Prevzemanje 
pobude

Učenci so pripravljeni za 
reševanje problemov, ki vplivajo 
na njihovo skupnost.

Učenci lahko sprožijo 
dejavnosti za ustvarjanje 
vrednosti.  

Učenci lahko iščejo priložnosti za 
prevzemanje pobude za dodajanje 
ali ustvarjanje vrednosti. 

3.2 Načrtovanje 
in vodenje

Učenci lahko opredelijo cilje za 
preproste dejavnosti, ki 
ustvarjajo vrednost

Učenci lahko izdelajo akcijski 
načrt, ki določa prednostne 
naloge in mejnike za 
doseganje njihovih ciljev.

Učenci lahko izboljšajo prednostne 
naloge in načrte za prilagoditve na 
spreminjajoče se razmere.

3.3 
Obvladovanje 
negotovosti, 
dvoumnosti in 
tveganj

Učence ni strah narediti napake 
ob preizkušanju novih stvari.

Učenci lahko ocenijo 
prednosti in tveganje 
alternativnih možnosti in 
izberejo tako, ki odraža 
njihove prednosti.

Učenci lahko pretehtajo tveganja 
in sprejmejo odločitev kljub 
dvoumnosti in negotovosti.

3.4 Sodelovanje Učenci lahko za  ustvarjanje 
vrednosti  delujejo v timu.

Učenci lahko za ustvarjanje 
vrednosti delajo skupaj s 
širokim spektrom 
posameznikov in skupin. 

Učenci lahko za ustvarjanje 
vrednosti oblikujejo skupino in 
mrežo na podlagi potreb njihovih 
dejavnosti. 

3.5 Izkustveno 
učenje

Učenci lahko prepoznajo, kaj so 
se naučili skozi dejavnosti za 
ustvarjanje vrednosti.  

Učenci lahko izrazijo in 
ocenijo svoje dosežke in 
neuspehe ter se iz njih učijo.

Učenci lahko izboljšajo svoje 
sposobnosti za ustvarjanje 
vrednosti  s predhodnimi 
izkušnjami in medsebojnim 
vplivanjem.

PODROČJE VEŠČINE TEMELJNA STOPNJA VMESNA STOPNJA NAPREDNA STOPNJA



Digitalna kompetenca
1. Informacijska pismenost

Digitalne kompetence in 
področja - DigComp

2. Komuniciranje in sodelovanje

3. Izdelovanje digitalnih vsebin

4. Varnost 5. Reševanje problemov

1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje informacij
1.2 Ocenjevanje informacij
1.3 Shranjevanje in obdelava informacij

2.1 Sodelovanje s pomočjo tehnologije
2.2 Izmenjavainformacij invsebin
2.3 Digitalno državljanstvo
2.4 Sodelovanje s pomočjo digitalnih kanalov
2.5 Netetika
2.6 Upravljanje digitalne identitete

3.1 Razvijanje vsebin
3.2 Integriranje in ponovno izdelovanje
3.3 Avtorske pravice in licence
3.4 Programiranje

4.1 Varovanje naprav
4.2 Varovanje osebnih podatkov 
4.3 Varovanje zdravja
4.4 Varovanje okolja

5.1 Reševanje tehničnih problemov
5.2 Identificiranje potreb in tehničnih možnosti
5.3 Inoviranje in kreativna raba tehnologije 
5.4 Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah 





GOSPODARSTVO

KULTURA

SOCIALA

OKOLJSKE 
VSEBINE

PODROČJA 
RAZVIJANJA 
PODJETNOSTI

JAVNI ZAVOD INŠTITU JOŽEF STEFAN

CENTER ARHITEKTURE, 
ZAVOD ZA RAZVOJ PROSTORSKE KULTURE

CEED SLOVENIJA

SIMBIOZA GENESIS SOCIALNO 
PODJETJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV 
KULTURNIH DELAVCEV 
SLOVENIJE



NOSILEC
PROJEKTA

ZAVOD RS 
SLOVENIJE ZA 

ŠOLSTVO

UNIVERZA V LJUBLJANI, 
PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, 
PEDAGOŠKA FAKULTETA

JAVNI ZAVOD ŠOLA ZA RAVNATELJE

30 RJZ 90 IJZ



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 na izvedbeni ravni po 2 letih (pred tem – priprava)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.9.201
8

31.12.2021

1.9.19 31.12. 2021



VSEBINE IN PODROČJA PROJEKTA



ORGANIZACIJSKA SHEMA DELA V PROJEKTU



A- na ravni sistema:

ORGANIZACIJSKA SHEMA DELA V PROJEKTU

B - na lokalni ravni

Strateški tim
(člani 

konz.part.

Ekspertni tim 
(člani 

konz.part.)

Tim mentorjev 
(konz.part.brez

JZ, PeF)



PROJEKTNA MREŽA V OE ZRSŠ
 cca 40 strokovnih delavcev + 15 sodelavcev

Razvojne šole

Implementacijske šole

Mentorji s področja kul., soc., okolja, gosp.

Predstavniki eks. skup.

MREŽE OE

ROŠ + IOŠ + ET + MT +IZ



C - na ravni šole
ORGANIZACIJSKA SHEMA DELA V PROJEKTU



Naloge ekspertnega tima POGUM  

• Poenotenje razumevanja kompetence podjetnosti in smeri razvoja v OŠ.
• Opredelitev koncepta izobraževanja mentorskih timov.
• Priprava predlogov in izvedba programov usposabljanja mentorskih timov.
• Razviti didaktične pristope in pedagoške strategije (modele razvoja 

kompetence podjetnosti v osnovni šoli) pri pripravi vertikalne izvedbe 
kurikula. 

• Pomoč/sugestije za razvoj instrumentarija za spremljanje in merjenje 
napredka, ter pomoč pri razvoju metodologije spremljave in evalvacije 
napredka kompetence podjetnost.

• Pripraviti ustrezna poročila do predvidenih rokov.
• Pripraviti predloge za spremembo zakonodaje in kurikularnih dokumentov z 

vidika vključevanja kompetence podjetnosti in vključevanja razvoja 
kompetence podjetnosti v kadrovske šole pedagoških programov.

• Druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne. 



Naloge delovnega tima:
Vsak delovni tim je zadolžen razvijati veščine znotraj enega od navedenih področij (IDEJE in 
PRILOŽNOSTI; VIRI; AKCIJA ) kompetence podjetnosti najprej pri sebi in to kasneje prenašati na 
učence ob realizaciji učnega programa (učnih načrtov).
Delovanje timov na različnih ravneh (projekta – mreže – šole)

Naloge delovnih timov: 

• na sebi razvijati veščine kompetenčnega okvira EntreComp
• oblikovati didaktične modele za razvoj EntreComp pri učencih,
• skrbeti za implementacijo razvitih didaktičnih modelov, 
• izvajati spremljavo in evalvacijo dela v projektu po projektni metodologiji,
• načrtovati in izvajati programe usposabljanja za krepitev kompetence podjetnosti v 

kolektivu, na lokalni ravni in širše (pedagoške konference, posveti…)
• na ravni šole – tedenski sestanki projektnega razvojnega tima, 
• aktivno sodelovanje na izbranih delovnih področij v kolektivu in na implementacijskih 

šolah,
• aktivno sodelovati v mreži na lokalni ravni (razvojne šole opravljajo naloge skrbnikov pri 

implementaciji modelov v šolsko prakso),
• pripraviti primere dobre prakse za objavo,
• druge naloge, ki se bodo izkazale kot potrebne v času izvajanja projekta.



VIRI

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/razvojna_podrocja
/podjetnost_v_izobrazevanju/

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_hr

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material

file:///C:/Users/TKrapse/Downloads/KE-04-17-328-EN-N%20(2).pdf

https://groups.etwinning.net/7616/pages/page/35258

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc/#70

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_4Bt-dGgxJE

Spletna učilnica

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/razvojna_podrocja/podjetnost_v_izobrazevanju/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_hr
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material
https://groups.etwinning.net/7616/pages/page/35258
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc/#70
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_4Bt-dGgxJE
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