
UNESCO ASPnet Slovenija 

 

Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev 

 

Šolsko leto: 2017/2018 

Naziv in naslov zavoda: OŠ in vrtec Sveta Trojica 

                                          Meznaričeva ul. 1 

                                          2235 Sveta Trojica v Slovenski goricah  

 

Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni     Brez statusa 

 

E-naslov zavoda: o-st.mb@guest.arnes.si 

Naslov spletne strani zavoda: http://www.ostrojica.si/ 

 

Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 

Priimek in ime: Beber Metka 

E-mail: metka.beber@ostrojica.si                         telefon: 02 729 01 93 

 

Podatki o ravnatelju/ici: 

Priimek in ime: Škerget Darko 

E-mail: darko.skerget@ostrojica.si                        telefon:  02 729 01 90  

 

1. Temeljni cilji v šolskem letu 2017/18: 

 vključevanje UNESCO ciljev in vsebin v življenje in delo vrtca ter šole  

 aktivno sodelovanje v projektih UNESCO mreže šol 

 prispevki in urejanje šolske spletne strani (UNESCO dogodki) 

 prispevki in urejanje spletne strani UNESCO Središča Maribor  

 uresničitev letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18 

 

 

2. Nacionalni projekt:         NE    

3. Pilotski projekt: DA   

SKUPAJ Z NAMI 

Namen projekta je sodelovanje, povezovanje in medsebojno učenje. 12.4.2018 bomo obeležili 

mednarodni dan mladih prostovoljcev. V projektu bodo sodelovali: Neodvisni.si, Društvo za 

boljši svet, Amnesty international, Zveza prijateljev mladine, Rdeči križ, prostovoljno 

gasilsko društvo Sveta Trojica, Dom Sv. Lenarta in Občina Sv. Trojica v Slov. goricah. 

19.4.2018 bodo naši učenci skupaj s starostniki Doma Sv. Lenarta ustvarjali na likovnem ex 

temporu Rajka Slapernika. Nastala dela bomo razstavili v razstavno protokolarnem prostoru 

Sv. Martina v Sv. Trojici v mesecu maju ob občinskem prazniku. 

Cilji projekta: 

 sodelovanje z različnimi prostovoljnimi organizacijami 

 medgeneracijsko povezovanje 

 medsebojno učenje 

 krepitev pozitivnega odnosa do prostovoljstva 

 obeležitev svetovnega dneva mladih prostovoljcev 
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4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASP net šole – katere teme/vsebine boste 

poglabljali?  
 

Tudi v šolskem letu 2017/18 bomo: 

 izobraževali za trajnostni razvoj; 

 vzgajali za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje; 

 spodbujali k skrbi za zdravo in prijazno okolje; 

 razvijali pozitiven odnos do domače in tuje kulturne dediščine; 

 razvijali medkulturno ozaveščenost in krepili medkulturni dialog; 

 razvijali medgeneracijsko sodelovanje. 

 

5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

 17. 11. 2017 Obeležitev mednarodnega dneva strpnosti 

 4. 12. 2017 Obeležitev mednarodnega dneva boja proti aidsu  

 27. 1. 2018        Obeležitev mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta 

 23. 4. 2017        Obeležitev svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic 

 25. 5. 2017        Obeležitev dneva Afrike 

 

   

6. Udeležba v nacionalnih projektih: 

 Kralj Matjaž pod goro Peco ( OŠ Črna na Koroškem) 

 Kapljice življenja (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec)  

 Menjaj branje in sanje ( Gimnazija Ledina) 

 

 

7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

 Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje (OŠ Griže) 

 Veselje do znanosti ( Gimnazija Celje – center) 

 Pošljimo sapico prijateljstva ( OŠ Pesnica) 

 Z odra na oder ( OŠ Leona Štuklja Maribor) 

 

 

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

 zbiranje plastičnih pokrovčkov (sodelovanje s humanitarnim društvom Never give up). 

 

 

9. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, 

občino, institucijami) 

 

 sodelovanje s starši, predstavniki lokalne skupnosti, Občino Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah in domom Sv. Lenarta v okviru pilotskega projekta Skupaj z nami 

 sodelovanje z radiom Slovenske gorice v radijski oddaji Iz šolskih klopi 

 sodelovanje s šolami v naši okolici 

 sodelovanje s časopisom Ovtarjeve novice 

 

 



10. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

 Skrbeli bomo za promocijo in utrjevanje UNESCO ASP mreže Slovenije.  

 Šolska UNESCO koordinatorica se bo redno udeleževala sestankov UNESCO središča 

Maribor, sodelovala pa bo tudi na letnem strokovnem srečanju šolskih UNESCO 

koordinatorjev.  

 Krepili bomo sodelovanje s šolami članicami UNESCO središča Maribor; izmenjavali 

bomo izkušnje znotraj središča in sodelovali pri načrtovanju ter izvedbi skupnih 

aktivnosti v središču.  

 Aktivno bomo sodelovali v projektih UNESCO šol iz drugih središč. 

 Sooblikovali bomo spletno stran UNESCO središča Maribor. 

 Prizadevali si bomo, da bodo naše UNESCO dejavnosti objavljene tudi v medijih.  

 

 

11. Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a najkasneje do 30. 6. 2018. 

 

 

ASPnet koordinatorica na šoli                                        Ravnatelj  

Metka Beber                                                                                                   Darko Škerget 

 


