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Namen projekta 

Dijaki prepoznajo moč in vpliv, ki ga imajo kot 
potrošniki na širšo naravno in družbeno okolje. 



Hipotezi 

Hipoteza št. 1 Hipoteza št. 2 

Dijaki so osveščeni 
glede reciklaže in 
ločevanja odpadkov. 

Dijaki kupujejo brez 
tehtnega premisleka o 
vplivu svojih 
nakupovalnih navad na 
okolje in življenjske 
razmere ljudi po svetu. 



Metodologija 

• Populacija:  

dva oddelkov dijakov  4. letnika smeri ekonomski 
tehnik na GSŠRM Kamnik v šolskem letu 
2018/2019.  

• Časovna izvedba projekta: tri časovno ločene 
enote po dve učni uri.  

• Izvedba: v okviru ur pouka ekonomskih 
strokovnih predmetov.  



1. RAZPRAVA NA TEMO 

NAKUPOVALNIH NAVAD 

• Z zastavljenimi vprašanji smo začeli pogovor o 
pomenu varstva okolja. Dijaki se strinjajo s 
pomenom ločevanja odpadkov. 

• Opredelili smo pojma pravična trgovina in etična 
potrošnja. 

 

 



• Pregled države porekla vseh izdelkov, ki so jih 
imeli dijaki pri sebi. 

• Dijaki so našteli pet stvari, ki so jih kdaj kupili in 
jih niso uporabili, ali pa so jih po uporabi kmalu 
zavrgli.  

• Sledil je pogovor o stroških nakupa, vplivu na 
okolje. 

• Kaj je glavni razlog za nakup pri dijakih? 

 



2. DELAVNICA V IZVEDBI 

PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA 

HUMANITAS 

• Preko interaktivnih metod delavnice Globalna 
pravičnost dijakom posredovane informacije o 
porazdelitvi svetovnega bogastva in o načelih 
pravične trgovine.  



3. OGLED FILMA PRAVA CENA 

• Po ogledu je sledila razprava o pogledu na 
nakupe dijakov po vseh treh aktivnostih.  

• So se ti spremenili? Če da, zakaj?  

 



Po projektu 

• Dijaki so izvedli projekte s katerim so skušali 
zavrženim predmetom najti novega lastnika 
(zbirne akcije igrač in oblačil za humanitarne 
organizacije, odsluženih odej in brisač za 
zavetišče za male živali). 

• Na stojnici v mestu so opozarjali na pretirano 
uporabo plastičnih lončkov in slamic.  

• Preko dijaške skupnosti so bojkotirali uporabo 
plastičnih lončkov v šolski jedilnici. 





• Na sejmu Altermed so dijaki na stojnici prikazali 
domač "kisel" kruh. 

 



Rezultati projekta 

• Rezultati projekta so pokazali, da z ustreznimi 
dejavnostmi lahko dvignemo način razmišljanja 
in delovanja pri dijakih. To je bil tudi cilj našega 
projekta.  

 

• Pomemben je tudi vpliv samega projekta na 
stroko, saj so dijaki pri tem razmišljali tudi o 
družbeno-okoljski odgovornosti podjetnika. 

 



• Prva hipoteza je potrjena, saj dijaki že dokaj 
vestno ločujejo odpadke. 

 

• Druga hipoteza je potrjena, ker dijaki pri svojih 
nakupih največkrat ne upoštevajo izvora blaga in 
načina proizvodnje blaga. Izdelke kupujejo na 
osnovi trendov in ugodne cene. 

 

  



Slabost projekta 

• Dejavnosti niso bile podprte z ustreznim 
anketiranjem dijakov pred in po izpeljanih 
aktivnostih. 

 



Viri slik 

• Slika 1: 
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/_resampled/Fill
WzU2MCw3NTBd/humanitas-logo-01.jpg 

• Slika 2: https://www.gssrm.si/galerije/ekodan-2019-
galerija1 

• Slika 3: http://www.umanotera.org/wp-
content/uploads/2016/01/TTC_splosni_plakat.jpg 

• Slika 4: 
https://www.kamnik.si/resources/files/pic/LEA_2019/M
AREC/RAZNO/Protest1-001.jpg 

• Slika 5: lasten 

• Slika 6: https://www.gssrm.si/galerije/strajkali-smo-za-
boljso-prihodnost  


