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 IZVAJALCI PROJEKTA 

 

 Ime in priimek/rojstni 

datum / 

Šola, institucija/ 

Delovno mesto 

Opravljene naloge v okviru projekta 

Koordinator/ka 

 

Andreja Jelen Mernik, 

26. 03. 1961, 

Šolski center Celje, 

Višja strokovna šola, 

predavateljica 

koordinacija in usmerjanje dela v projektu, 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka, 

organizacija tiskanja 

Drugi strokovni delavci: 
(po potrebi dodajte vrstice) 

Metka Hojnik Verdev, 

10. 01. 1959, 

Šolski center Celje, 

Srednja šola za 

storitvene dejavnosti 

in logistiko, 

učiteljica 

statistična obdelava anketnega vprašalnika, 

izbor besedja za slovarček, 

obiski partnerskih šol, 

priprava in izvedba zaključne prireditve 

 Roman Krajnc,  

14. 11. 1965, 

Šolski center Celje, 

Srednja šola za 

storitvene dejavnosti 

in logistiko, 

učitelj 

 

 

sodelovanje pri pripravi anketnega vprašalnika, 

izbor besedja za slovarček, 

obiski partnerskih šol, 

 

 Denis Kač,  

28. 02. 1965, 

Šolski center Celje, 

Srednja šola za 

strojništvo in 

mehatroniko 

 

 

sodelovanje pri pripravi anketnega vprašalnika, 

izbor besedja za slovarček, 

obiski partnerskih šol, 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerji: 

 

ASUC »Boro 
Petrusevski«, bul. 
Aleksandar 
Makedonski br. 26b, 
Skopje, Republika 
Makedonija  
Direktor  Ignat 
Donevski 
Sodelujoĉi v projektu: 
Sonja Ristovska, 
Mimoza Gicevska, 
Ignat Donevski in Mile 
Petkovski 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Škola za cestovni 
promet, Trg J. F. 
Kennedyja 8,  Zagreb, 
Republika Hrvaška 
Ravnatelj Vedran Nola 
Sodelujoĉa v projektu: 
Jasminka Zagorac, 
Vlasta Perotić 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: Mješovita srednja organizacija izvedbe anketiranja, 
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 saobraĉajna škola 
Sarajevo, Velešići 2 
Sarajevo, Republika 
Bosna in Hercegovina 
Direktor   Ismet 
Salihbegović 
Sodelujoĉi v projektu: 
Ismet Salihbegović, 
Mirsada Ĉelik, Sejad 
Mujezinović in Kemal 
Jaganjac. 

 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehniĉka škola 
Zajeĉar, - Srednja 
struĉna škola, 
Knjeginje Ljubice 3-5, 
Zajeĉar, Republika 
Srbija  
Direktor Dragomir 
Jovanović 
Sodelavca v projektu: 
Pujić Goran in Grujić 
Zoran. 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehniĉka škola Pirot, 
Takovska 22 Pirot, 
Republika Srbija 
Direktor  Aca Boţić 
Sodelavec v projektu 
Savić Milutin. 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehniĉka škola 
»Radoje Ljubićić« 
Uţice, Nikole Pašića 
17, Uţice, Republika 
Srbija 
Direktor  Ljiljana Milić 
Sodelavka v projektu 
Aleksandra Jovanović 
Đukić 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehnićka škola Novi 
Pazar, Vuka 
Karadţića bb, Novi 
Pazar, Republika 
Srbija 
Direktor  Adem 
Bihorac 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Ţelezniĉka tehniĉka 
škola Beograd, 
Zdravka Ĉelara 14, 
Beograd, Republika 
Srbija   
Direktor  Nela 
Vukosavljević - 
Sodomka                                              

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Srednja škola »Dositej 
Obradović« Novi 
Kneţevac, Kralja 
Petra I KaraĊorĊevića 
11, « Novi Kneţevac, 
Republika Srbija 
Direktor  Dragan Tadić 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 
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Partnerji: 

 

Tehniĉka škola Šabac, 
Banjiĉkih Ţrtava 2, 
Šabac, Republika 
Srbija  
Direktor  Ĉedomir 
Smiljanić 
Sodelujoĉi v projektu: 
Ĉedomir Smiljanić, 
Sneţana Ranković, 
Mirjana Jevtić, 
Vojislav Baćanović. 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehniĉka škola, Kneza 
Miloša bb, Ćuprija, 
Republika Srbija 
Direktor Ivetić Stojana 
 
 

 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehniĉka škola 
Kikinda , Svetosavska 
55, 23300 Kikinda,  
Direktor  Nadica 
Bogdan 
Sodelavec v projektu  
Milan Ivetić 

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Partnerji: 

 

Tehniĉka škola "12. 
februar" Niš, 
Beogradska 22, Niš, 
Republika Srbija 
Direktor  Petković 
Ranko 
Sodelavca v projektu:  
Djordjević Ţarko in 
Savić Nikola  

 

organizacija izvedbe anketiranja, 

organizacija priprave slovarčka 

prevajanje slovarčka 

Učenci: 

 

dijaki in študentje 

logističnih programov 

sodelujočih šol 

izvajanje anket, 

priprava, izbor in prevajanje slovarčka 

Starši: 

 

Starši dijakov in 

študentov logističnih 

programov 

sodelujočih šol 

sodelovanje pri anketiranju 
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 CILJI  IN REZULTATI  

 
 

 

 

Načrtovani cilji – 

navedeni v prijavi 

 

 

Uresničeni z naslednjimi 

aktivnostmi 

 

 

Neuresničeni cilji 

 

Vzroki 

anketiranje  sestavljena anketa, 

izpeljano anketiranje, 

statistično obdelani 

rezultati anket 

  

slovar besed in pogosto 

rabljenih besednih zvez 

iz področja prometa in 

logistike 

slovar je bil pripravljen 

na osnovi ugotovitev 

anket in je bil stiskan in 

objavljen v e-obliki 

  

 

medpredmetne povezave 

 

 

 

delo na projektu je bilo 

vključeno v kurikul pri 

vseh predmetih in 

modulih, ki so potekali v 

sodelujočih razredih v 

času trajanja projekta 

  

e-komunikacija dijakov 

in študentov 

Vzpostavljeno je bilo 

sodelovanje med vsemi 

sodelujočimi partnerji 

  

Sklepanje prijateljskih 

vezi 

Srečanja sodelavcev 

partnerskih šol 

  

Promoviranje projekta Objave v medijih 

(navedene v točki E. 

ostale objave prireditve) 
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 POVZETEK PROJEKTA  

 

Dijaki in študentje programov iz področja logistike so s pomočjo anketiranja v podjetjih, kjer 

opravljajo delovno prakso, zbrali najpogosteje uporabljane logistične izraze. Ugotovitve so nato 

posredovali na vse partnerske šole, kjer so seznam besed dopolnili. Iz nabora besed in besednih zvez 

smo potem uredili slovar najpogosteje uporabljanih izrazov. Končni cilj projekta pa je bila izdelava 

slovarja, ki vsebuje besede in pogosto rabljene besedne zveze, vezane na prometno in 

logistično stroko, v vseh jezikih sodelujočih držav ter v angleščini.  

S  projektom smo želeli zbližati in spoznati mlade bodoče logiste in njihove učitelje ter tako 

pripraviti temelje tudi za kasnejša strokovna sodelovanja. 

Organizacijski model projekta je temeljil na praktični uporabi besed, ki se vežejo na 

logistično  stroko. Sodelujoči dijaki so se naučili osnovnih komunikacijskih spretnosti iz tega 

področja v vseh jezikih sodelujočih partnerjev.  Hkrati je bil projekt  priložnost za druženje in 

spoznavanje različnih kultur, iz katerih izhajajo starši nekaterih naših dijakov. S tem smo tudi 

odprli vrata ponovnemu druženju in sodelovanju med narodi JV Evrope. 

  

Projekt smo izvajali: študentje, dijaki,  učitelji sodelujočih šol  ter  predstavniki prometnih in 

logističnih podjetij v lokalnih okoljih. Projekt je temeljil na med predmetnih povezavah in 

sodobnejšemu pristopu k poučevanju in povezovanju teorije s prakso s poudarkom na znanju 

tujih jezikov državah JV Evrope. 

Samo sodelovanje v tem projektu je zagotovo obrodilo trajnejše vezi in tudi kasnejše druženje 

mladih bodočih logistov, kar bo lahko tudi osnova za lažje strokovno sodelovanje in 

izmenjavo izkušenj.  
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 OSTALE OBJAVE / PREDSTAVITVE:  

 
 

 

 

Vrste objave / 

predstavitve 

Objava  - KJE Objava - KDAJ  

članek Časopis Delo 04.12. 2009  

članek Časopis Novi tednik 08.12. 2009  

objava Radijska postaja Radio 

Celje 

03.12. 2009  

objava Radijska postaja Radio 

Rogla 

03.12. 2009  

objava Radijska postaja Radio 

Fantasy 

03.12. 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


