
UNESCO ASPnet Slovenija 

 

Letni plan ASP net šolskih koordinatorjev 
 

 

Šolsko leto: 2016 /17 

Naziv in naslov zavoda: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Smetanova 35, 

2000 Maribor 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni z mednarodno udeležbo    Pridruženi  

 

E-naslov zavoda: srgradbena-mb@guest.arnes.si 

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

 

 

Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 

Priimek in ime: Leon Seničar 

E-mail: leon.senicar@guest.arnes.si       telefon:  02 23 50 619 

 

Podatki o ravnatelju/ici: 

Priimek in ime: Alenka Ambrož Jurgec, univ. dipl. ing.grad. 

E-mail: srgradbena-mb@guest.arnes.si ,   telefon:  02 23 50 600 

 
1. Temeljni cilji v šolskem letu ****: 

- 

- povezovanje z okoljem, sodelovanje z ustanovami v ožjem okolju 

- povezovanje učnih vsebin z življenjem 

- nadaljnje izpopolnjevanje na področju IKT 

- dvig občutljivosti za socialne probleme 

- osvajanje znanja Unesco vsebin na ravni slovenske in evropske kulturne dediščine  

- povezanost z drugimi zavodi središča Maribor in aktivnejše sodelovanje  

- poudarek na ustvarjalnosti dijakov 

 

 

2. Nacionalni projekt:      DA   NE 

 
 

3. Pilotski projekt: / 

4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine 

boste poglabljali?  

- medkulturno učenje  

- strpnost in sodelovanje 

- preoblikovanje degradiranega območja v mestu 

 

 



5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

 22. april – Svetovni dan Zemlje 

 26 september Svetovni dan jezikov 

 4 oktober – Svetovni dan boja proti mučenju živali 

 20 februar – Svetovni dan socialne pravičnosti 

 8 februar – slovenski kulturni praznik 

 8 marec – dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru 

 16. november – Mednarodni dan strpnosti 

; 

 

6. Udeležba v nacionalnih projektih: 

 Začni mlad tekmuj pošteno/ Start Young, Compete Clean(Slovenska nacionalna  

 komisija za Unesco) 

 Praznični mozaik, OŠ in vrtec Sveta Trojica 

 »Fair Play« učenec OŠ Janka Padežnika Maribor 

 Dediščina okli nas; Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 

 Obeležitev Svetovnega dneva človekovih pravic; Unesco Slovenija v 

 Cankarjevem Domu v Ljubljanu 

 Odnos mladih do zdravja, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

 

7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

/ 

 

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- Zbiranje hrane in pokrival za Mariborski azil za živali 

- Zbiranje zamaškov 

 

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

občino, institucijami) 

- Sodelovanje z Mestno občino Maribor ob Dnevu evropske kulturne dediščine 

- Sodelovanje z lokalnimi podjetji s področja gradbeništva in okoljevarstva 

- Sodelovanje z lokalnimi športnimi klubi (NK Maribor, HK Maribor….) 

- Sodelovanje z lokalnimi kulturnimi društvi (Fotoklub Maribor) 

- Sodelovanje z Zavodom za kulturno dediščino Slovenije, OE Maribor 

- Sodelovanje s strokovnjaki s področja urbanizma in arhitekture 

 

10. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

 Udeleževanje v nacionalnih projektih 

 Aktivna udeležba na formalnih srečanjih UNESCO Središča Maribor (september, 

februar, maj) 

 Sodelovanje pri oblikovanju nacionalne spletne ASP net strani  



 Aktivna udeležba na strokovnem srečanju UNESCO šol (december 2016) 

 Neformalna srečanja (december, junij) 

 

11. Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a do **: 15.09.2016 

ASPnet koordinator. 

 

 

 

ASPnet koordinator na šoli:                     Ravnatelj/ica:  

 

Leon Seničar, prof.    Alenka Ambrož Jurgec, univ.dipl. inž. grad. 

 


