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Povzetek 

Gospodinjstvo je kot obvezni predmet v slovenski devetletni osnovni šoli vključeno v peti 
in šesti razred. Cilji in vsebine predmeta so usmerjeni v vzgojno izobraževalno delo, ki učence  
spodbujajo k oblikovanju pozitivnih stališč, znanj in vedenj do trajnostnega razvoja družbe. 
Namen magistrskega dela je bil preučiti učna načrta obveznega predmeta gospodinjstvo in 
izbirnega predmeta sodobna priprava hrane z vidika ciljev in vsebin, ki obravnavajo trajnostni 
razvoj. Z raziskavo smo preučevali tudi teoretično znanje učencev o trajnostnem razvoju in 
ugotavljali prenos usvojenega znanja v različne življenjske situacije, ki so jim izpostavljeni 
učenci. Za potrebe raziskave smo uporabili deskriptivno in kavzalno–neeksperimentalno 
metodo empiričnega raziskovanja. V raziskavo je bilo vključenih 140 učencev 5. in 6. razredov 
ter učencev, ki so obiskovali izbirni predmet sodobna priprava hrane. Podatke o trajnostnih 
vsebinah, ki so vključene v obravnavane učne načrte, smo pridobili z analizo učnih načrtov, 
znanje, stališča in vedenje učencev pa smo ugotavljali z namensko oblikovanim vprašalnikom, 
ki so ga izpolnjevali učenci. Na podlagi pregleda učnih načrtov in analize empirične raziskave 
smo oblikovali predlog za nadgradnjo obstoječih učnih načrtov, tako v vsebinskem kot tudi v 
metodično–didaktičnem smislu, kar lahko pomembno prispeva k sistematični vzgoji otrok in 
mladostnikov za trajnostni razvoj. 

Rezultati raziskave kažejo, da vsebine, ki obravnavajo trajnostni razvoj, niso oziroma so 
premalo zastopane v učni načrtih. Zato smo oblikovali predlog novih, aktualnih, pojmov, ki bi 
jih vključili v učne načrte in kataloge znanj. K temeljnim načelom, ki jih upoštevamo pri 
uresničevanju splošnih ciljev učnega načrta za gospodinjstvo, predlagamo tudi vključitev 
načela trajnosti. 

Največ znanja so anketirani učenci pokazali pri odgovorih na vprašanja, ki so zapisana v 
učnih načrtih in obravnavana pri pouku v zvezi z recikliranjem, ločevanjem odpadkov, ponovno 
uporabo odpadkov, ravnanjem z nevarnimi odpadki, varčevanjem z energijo. Največ neznanja 
pa zasledimo pri novih pojmih, ki niso zapisani v učnih načrtih, kot na primer: hitra moda, 
nevidna voda, certifikat kakovosti in tako dalje. 

Zanimalo nas je tudi mnenje učencev glede pogostosti uporabe znanja, ki ga učenci 
pridobijo pri pouku gospodinjstva in ga nato uporabijo v vsakdanjem življenju. Rezultati 
kažejo, da med mnenji anketiranih učencev 5. razreda in učencev višjih razredov o uporabi 
pridobljenega znanja pri pouku gospodinjstva in pouku izbirnega predmeta ni bilo statistično 
pomembnih razlik. Statistično pomembne razlike so se pokazale le v različnem mnenju učencev 
5. razreda in ostalimi učenci glede izogibanja pakiranim živilom in zavračanja plastičnih vrečk 
pri nakupovanju. Vsi anketirani učenci menijo, da je najbolj uporabno in pogosto prenosljivo 
znanje v vsakdanje življenje kuhanje; najmanjkrat uporabljeno znanje, pridobljeno pri pouku 
gospodinjstva, pa predelava in oblikovanje starega oblačila v zanimivejše oblačilo.  

Vsebine trajnostnega razvoja je potrebno vključiti v učne načrte in kataloge znanj, ki naj 
vodijo učitelja pri načrtovanju, usmerjanju in izpeljavi vzgojno–izobraževalnega dela, saj bomo 
le tako lahko dosegli spremembe v mišljenju in delovanju družbe v smeri trajnostnega razvoja 
in nenazadnje dosegli tudi cilje, ki so zapisani v Agendi za trajnostni razvoj 2030. 

Ključne besede: pouk gospodinjstva, gospodinjsko opismenjevanje, trajnostna potrošnja, 
razvoj praktičnih veščin, okoljsko izobraževanje, trajnostni razvoj, trajnostne kompetence 
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Abstract 

Home Economics is an obligatory subject in the fifth and sixth grades in nine-grade 
Slovenian elementary schools. Its objectives and contents are targeted at educational work that 
stimulates students to form positive viewpoints, knowledge and behaviour towards sustainable 
society development. The goal of the master’s thesis is to research curricula of the obligatory 
subject Home Economics and the elective subject Modern Food Preparation with regard to aims 
and contents that deal with sustainable development. The research included students’ 
theoretical knowledge of sustainable development and determine the transfer of gained 
knowledge to various life situations to which they are exposed. For the needs of the research, 
descriptive and causal non-experimental methods of empirical pedagogical research was used. 
The research included 120 students from the fifth and sixth grades, and students who attended 
the elective subject Modern Food Preparation. The data of sustainable contents that is included 
in the discussed curricula was obtained with the analysis of the curricula; students’ knowledge, 
viewpoints and behaviour were determined with a purposely designed questionnaire that was 
filled in by the students. Based on the survey of the curricula and the analysis of the empirical 
research, a proposition for upgrading the existing curricula shall be formed, as far as the content 
as well as the method and didactic purpose are concerned. This can significantly contribute to 
systematic education of children and adolescents for sustainable development. 

The results of the research show that the topics dealing with sustainable development are 
not or are not well represented in the curricula. That is why we have drafted new, up-to-date 
concepts that would be included in the curricula and catalogues of knowledge. We also propose 
the incorporation of the principle of sustainability into the fundamental principles that we take 
into account in implementing the general objectives of the curriculum for Home Economics. 

The students showed the most knowledge in the answers to the questions that are included 
in the curricula and discussed in the lessons about recycling, waste separation, reuse of waste, 
handling dangerous waste, energy saving. The largest lack of knowledge was found in new 
terms that are not included in the curriculum, such as fast fashion, invisible water, quality 
certificates, and so on. 

We were also interested in the pupils' opinion on the frequency of using knowledge that 
they acquire in Home Economics and then use in everyday life. The results show that there 
were no statistically significant differences between the opinions of the surveyed pupils in the 
fifth grades and the pupils in higher grades on the use of acquired knowledge in Home 
Economics and the elective subject. Statistically significant differences were revealed only in 
the different opinions of pupils in the 5th grade and other pupils regarding the avoidance of 
packaged foods and the refusal of plastic bags when shopping. All surveyed students believe 
that the most useful and often transferable knowledge in everyday life is cooking; the least-used 
knowledge gained in Home Economics processing and design of old clothes into interesting 
clothing. 

The content of sustainable development should be included in the curricula and catalogues 
of knowledge that should guide the teacher in planning, directing and implementing educational 
work, since only in this way we will be able to achieve changes in thinking and functioning of 
the society towards sustainable development and ultimately achieve goals that are included in 
The 2030 Agenda for Sustainable Development.  
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1 Uvod 

Agenda za trajnostni razvoj 2030, ki je bila podpisana septembra 2015 s strani večine vlad 
in visokih predstavnikov držav sveta, kaže potrebe, da zaradi zapisanih ciljev trajnostnega 
razvoja države svoje politike in s tem tudi vzgojno–izobraževalno delo usmerijo in oblikujejo 
v uresničevanje načel trajnostnega razvoja. V tem segmentu se odpirajo tudi potrebe v 
slovenskem vzgojno izobraževalnem sistemu za dopolnitev učnega načrta za gospodinjstvo z 
vsebinami s področja trajnostnega razvoja. Zaradi narave samega predmeta se nakazujejo zlasti 
potrebe po večji vključitvi aktivnejših učnih oblik in metod dela, s katerimi bi pri pouku 
gospodinjstva učence aktivneje poučevali o vlogi »posameznika in družine oziroma 
gospodinjstev v družbi« (Učni načrt gospodinjstvo, 2011) ter bi jih spodbujali k »razmišljanju 
o povezujočih problemih časa in k vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družine in 
družbe« (Učni načrt gospodinjstvo, 2011). V magistrskem delu z naslovom Vsebinska 
aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti v okviru obstoječega učnega načrta 
raziskujemo trenutno vsebino štirih učnih modulov gospodinjstva: Ekonomika gospodinjstva, 
Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje ter poskusimo preko splošnih in 
operativnih učnih ciljev vključiti cilje, ki bodo jasno opredelili mesto kompetencam 
trajnostnega razvoja. 
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2 Teoretični del 

Že leta 1987 je Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih opredelila 
trajnostni razvoj kot obliko razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez 
ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb (United 
Nations World Commission on Environment and Development (WCED), 1987). Danes je 
koncept trajnostnega razvoja pojmovan tridimenzionalno, in sicer okoljsko, gospodarsko ter 
socialno. Vsi trije stebri trajnostnega razvoja so med seboj neločljivo povezani in soodvisni. 
Ideja trajnosti v slovenskem prostoru ni nova, vendar velja opozoriti, da se v vzgojno–
izobraževalni proces intenzivneje vključuje šele zadnjih nekaj let. Glede na to, da so kurikularni 
dokumenti (učni načrti in katalogi znanja) edini obvezujoči dokumenti za učitelja, je nujno, da 
so vsebine trajnostnega razvoja tudi zaradi sprejete Agende za trajnostni razvoj 2030 jasno 
izpostavljene v učnih načrtih. V okviru kurikularne prenove v letih 2008–2010 je nekaj učnih 
načrtov, med njimi zlasti geografija, uspelo v svoje splošne in operativne učne cilje vključiti 
tudi vsebine trajnostnega razvoja, medtem ko so kljub prenovi v kar nekaj predmetih te vsebine 
ostale spregledane. Zato je smiselno, da se ob prihodnjih prenovah in dopolnitvah učnih načrtov 
te vsebine poudarijo tudi v učnem načrtu za gospodinjstvo, saj je Agenda za trajnostni razvoj 
2030 izpostavila 17 splošnih ciljev, ki jih gospodinjstvo kot predmet lahko podpre pri njihovem 
uresničevanju. Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne 
skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite 
okolja pred uničenjem z vzdržno porabo in proizvodnjo, trajnostnim ravnanjem z naravnimi 
viri in nujnimi ukrepi glede podnebnih sprememb, ki bodo zadovoljevale potrebe sedanjih in 
prihodnjih generacij (General Assembly, 2015). Če primerjamo navedeno z vsebinami, cilji in 
temeljnimi načeli predmeta gospodinjstvo, lahko v okviru predmetnih modulov poiščemo 
možnosti za nadgradnjo že obstoječih vsebin. Smiselno je v nabor splošnih in operativnih ciljev 
umestiti cilje, ki bodo jasno opredelili trajnostni vidik. 

Trajnostna kompetenca oziroma kompetenca trajnostnega razvoja pomeni sposobnost 
posameznika, da v vsakodnevnem življenju uporabi svoje znanje, pridobljene veščine, 
spretnosti in sposobnosti s področja okoljske trajnosti, gospodarske vzdržnosti in 
družbenopolitične oziroma socialne trajnosti. Posameznik v okviru te kompetence zmanjšuje 
negativne vplive na okolje, racionalno gospodari z naravnimi viri, energijo, materiali, 
potrošnim materialom, vključuje načela učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, 
varuje in ohranja naravo, gospodarno ravna z odpadki, se zaveda nujnosti vzdržnega 
gospodarskega razvoja, zlasti razvoja zelenih delovnih mest ter spoštuje načelo enakopravnosti 
in enakosti vseh na vseh področjih delovanja in bivanja (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007). 
To so torej spretnosti, sposobnosti in veščine, ki jih lahko razvijamo pri mladih skozi celo 
vertikalo vzgojno–izobraževalnega sistema, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do fakultete. 

Predmet gospodinjstvo s svojo modularno zgradbo vsebinsko pokriva štiri področja: 
ekonomiko gospodinjstva, bivanje in okolje, tekstil in oblačenje, hrano in prehrano (Učni načrt 
gospodinjstvo, 2011). Vsebine posameznih modulov omogočajo aktualizacijo predmeta tudi z 
vidika koncepta trajnostnega razvoja. V temeljnih načelih predmeta, ki jih upoštevamo pri 
uresničevanju splošnih ciljev v učnem načrtu, zasledimo načela varovanja okolja, 
ekonomičnosti, enakopravnosti med spoloma, ki so vključena tako v agendi kot zapisana v 
učnem načrtu že ves čas. Dejstvo pa je, da nikjer ni jasno zapisanega pojma trajnostnega 
razvoja. Smiselno bi bilo razmisliti, da se tudi v učni načrt dodajo cilji, ki bodo ta vidik 
nedvoumno izpostavili. 
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Ravno tako je potrebno poudariti, da doseganje ciljev, ki se vežejo na želene spremembe v 
vedenju posameznika izražajo nujno potrebo po spretnem kombiniranju različnih metod in 
oblik dela, aktivnem sodelovanju učencev ter posledično doseganju višjih kognitivnih ciljev.  

V različnih publikacijah, kot na primer »Kriteriji kakovosti za šole, ki vzgajajo in 
izobražujejo za trajnostni razvoj« (Breiting, Mayer, Mogensen, Marentič Požarnik in Komljanc, 
2008), lahko zasledimo kar nekaj primerov dobrih praks, kako in na kakšen način lahko mlade 
poučujemo o vsebinah trajnostnega razvoja oziroma, kako lahko preko različnih vsebin 
razvijamo trajnostno kompetenco. Zaradi samih vsebin pouka tako številne vede, med njimi na 
primer geografija in biologija, podajajo predloge delavnic in učnih ur, preko katerih lahko 
učenci razvijajo in usvajajo znanja s področja trajnostnega razvoja v najširšem smislu. Tako se 
tudi pri pouku gospodinjstva odpirajo možnosti za vključevanje nekaterih že uveljavljenih 
primerov dobrih praks iz Slovenije in tujine, prav tako pa tudi možnost vključevanja novih 
vsebin in idej, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja. 

2.1 Modul Ekonomika gospodinjstva 

V okviru modula gospodinjstvo se odpira možnost za vpeljavo naslednjih pojmov:  

2.1.1 Trajnostno potrošništvo/potrošnja  

Trajnostna potrošnja je značilna za ekološko osveščenega potrošnika in pomeni 
nakupovanje s poudarkom na zmanjševanju onesnaževanja okolja. 

»Trajnostna potrošnja je sestavni del trajnostnega življenjskega sloga in se odraža v 

potrošnikovem vedenju: kupovanje izdelkov, ki izhajajo iz ekološke in družbeno odgovorne 

proizvodnje ima lahko politični vpliv na globalne probleme. Lahko zniža ekonomske, ekološke 

in družbene stroške našega življenjskega sloga.« (BAOBAB, 2014, str. 5) 

Pravična trgovina se zavzema za sistem pravične trgovine, ki v ospredje postavlja ljudi in 
promovira ekonomsko, socialno in okoljsko pravičnost. 

»Znan primer globalne dimenzije nakupovalnih odločitev je prizadevanje za „pravično 

trgovanje“ (fair trade). Potrošniki izberejo dražjo dobrino malega proizvajalca iz dežele v 

razvoju, ker tako podprejo pravične delovne pogoje. Prav tako naj bi bili pri odločitvi za nakup 

pomembni in odločujoči stroški poslovanja in drugi spremljajoči stroški. To velja tudi za 

kasnejšo energijsko učinkovitost izdelka, njegovo podaljšano življenjsko dobo in 

popravljivost.« (BAOBAB, 2014,    str. 5). 

Trajnostna potrošnja zadeva naš življenjski slog, naše nakupovalne navade, način uporabe 
izdelkov in ravnanje z odpadki ter odpadno embalažo. 

»Upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, je potrošnja trajnostna, če zadovolji potrebe 

sedanje generacije, ne da bi ogrozila prihodnost naslednjih generacij. Trajnostno potrošništvo 

s tem posega v življenjski slog posameznika. Trajnostni potrošnik je ekološko in družbeno 

odgovoren državljan. Trajnostno potrošništvo pomeni predvsem ozaveščeno porabo: pretehtan 

nakup, ki temelji na uravnoteženi presoji skupnega učinka. Trajnost bi morala biti kot 

značilnost kakovosti izdelka vodilno načelo tako za potrošnike kot tudi za evropski ekonomski 

in javni sektor.« (BAOBAB, 2014, str. 5) 

Najpogosteje uporabljena definicija o trajnostni potrošnji je nastala na simpoziju v Oslu leta 
1994, ki trajnostno naravnano družbo opredeli kot družbo, v kateri uporaba dobrin in storitev 
ustreza osnovnim potrebam, saj prinaša boljšo kakovost življenja in hkrati minimalizira 
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uporabo naravnih virov energije, strupenih snovi in emisij odpadkov ter ne ogroža potreb 
prihodnjih generacij (Venhoeven, Bolderdijk in Steg, 2013). Za učinkovit prehod k takšni 
trajnostno naravnani družbi je pomembno, da poleg tehnološkega razvoja in politike 
posamezniki spremenijo svoje vedenjske vzorce, tako da se zmanjša njihov vpliv na okolje. Žal 
posameznik pogosto dojema trajnostno potrošnjo oz. prookoljsko vedenje kot negativno, 
potencialno ogrožajočo za njegovo kakovost življenja. (Venhoeven, Bolderdijk in Steg, 2013). 
Do negativnih občutkov, kot so nelagodje in žrtvovanje, pride zaradi občutka nezadostnega 
truda, ki naj bi ga posameznik vložil v varovanje okolja, ker na primer njegov osebni prispevek 
ne bo zadoščal za okoljsko reševanje planeta. Nasprotno od trajnostne potrošnje pa se 
nakupovanje uporablja pri večini posameznikov kot način za zmanjševanje stresa in negativnih 
čustev ter prinaša užitek pri nakupovanju (Venhoeven, Bolderdijk in Steg, 2013). Okoljske 
razmere se bodo izboljšale le, če bo velika skupina ljudi sprejela prookoljsko vedenje. Ljudem 
je potrebno pojasniti, da se trajnostna potrošnja nanaša na drugačen pristop k nakupovanju in 
trošenju dobrin. To na primer pomeni, da namesto novih oblačil kupimo rabljena in kakovostna 
oblačila, ki so cenejša in bodo dlje časa uporabna. Potrebno je ljudi ozaveščati, da trajnostna 
potrošnja vodi v boljše okoljske razmere in s tem tudi v boljše pogoje za življenje. Raziskava 
avtorjev Venhoeven, Bolderdijk in Steg (2013) je namreč pokazala, da so posamezniki, ki si 
prizadevajo za trajnostno ravnanje v življenju, na splošno bolj zadovoljni in srečni. Uživanje 
ekološko, lokalno, sezonsko pridelane hrane, ki jo nekateri dojemajo tudi kot bolj okusno, lahko 
prinaša posamezniku užitek (Venhoeven, Bolderdijk in Steg, 2013). Kadar trajnostna potrošnja 
izhaja iz altruističnih motivov, kot je skrb za prihodnje generacije in celotni ekosistem, lahko 
posameznik to občuti kot dobro dejanje zaradi notranje motiviranega delovanja, ki mu omogoča 
osmišljanje njegovih aktivnosti. Zaradi tega je vključevanje vsebin pozitivne psihologije pri 
spodbujanju trajnostne potrošnje lahko dober pristop za spodbujanje prehoda družbe v bolj 
trajnosten način življenja, ki podpira trajnostno srečo ter ugodje posameznika in družbe skozi 
daljše časovno obdobje (Venhoeven, Bolderdijk in Steg, 2013). 

Gospodinjstva, ki imajo višji družinski prihodek, kažejo na večjo pripravljenost za 
kupovanje eko izdelkov. Bolj trajnostno usmerjene so ženske, višje izobraženi posamezniki z 
višjimi prihodki in tisti, ki imajo otroke. Na trajnostno potrošnjo torej pomembno vplivajo spol, 
izobrazba in prihodek. Raziskava Xiao in Haifeng (2011) je pokazala pozitivno povezavo med 
trajnostno potrošnjo in zadovoljstvom z življenjem tako na individualni ravni kot na ravni 
družbe kot celote (Xiao in Haifeng, 2011). 

2.1.2 Zeleno potrošništvo 

Osrednja ideja zelenega potrošništva je kupovati modro, upoštevajoč tako lastne potrebe 
kot tudi potrebe prihodnjih generacij. Gibanje je poudarjalo zavedanje, da imajo potrošniki s 
kupovanjem okolju prijaznejših proizvodov in na splošno z manjšo potrošnjo vodilno vlogo pri 
varovanju okolja. Slogan »kupuj previdno« je zamenjal prejšnja slogana »ne kupuj« in »kupuj 
manj«, kar je spodbudilo razvoj novih kategorij zelenega poslovanja in zelene produkcije, od 
kozmetike do električnih naprav in avtomobilov (Gabriel in Lang, 2006). 

Ekološke oznake so uvedene z namenom, da spodbujajo proizvodnjo zelenih izdelkov in 
potrošnike k spremembi nakupovalnih vzorcev ter odpravo informacijske asimetrije med 
potrošniki in prodajalci dobrin. Po letu 1970 so postale okoljske oznake vse številčnejše in 
sčasoma se je pokazalo, da je potrebno upravičiti njihov obstoj in učinkovitost. Potrošniki se 
navzlic zaskrbljenosti in zavedanju okoljske problematike ne odločajo na primer za nakup 
okolju prijaznih izdelkov. Avtorici raziskave Žurga in Tavčer (2013) navajata, da so razlogi 
neučinkovitega prizadevanja za večjo potrošnjo tekstilnih izdelkov z ekološko oznako 
naslednji: dvom potrošnika o okoljskih trditvah, nepoznavanje oznak, zmeda zaradi velikega 
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števila okoljskih oznak, preveč zapletene okoljske informacije, zavajajoče označeni izdelki, 
potrošnikovo neločevanje med zelenimi in konvencionalno proizvedenimi izdelki. V 
raziskavah, ki so jih izvedli avtorji Hines in Swinker (1996), Marsh s sodelavci (2010) ter 
Cambridge Reports-Research International (2010), kjer so ocenjevali potrošnikovo 
pripravljenost za nakup ekoloških izdelkov, so ugotovili, da potrošniki dejansko niso 
pripravljeni plačati 10 odstotkov več za trajnostna oblačila oz. določen zeleni izdelek. Trženjska 
raziskava, ki jo je izvedel Cambridge Reports-Research International (2010) je pokazala, da je 
več kot 30 odstotkov potrošnikov izrazilo pripravljenost plačati 10 % več za ekološki izdelek, 
če bi bili prepričani v verodostojnost eko oznak. Veliko neekološko delujočih podjetij namreč 
uporablja oznake bio in eko zaradi pospeševanja prodaje svojih izdelkov. V praksi se to pogosto 
kaže tako, da povpraševanje po okolju prijaznih izdelkih zaostaja za pričakovanji (Žurga in 
Tavčer, 2013). Razliko med tem, kar potrošniki trdijo, da so pripravljeni plačati, in kar v resnici 
storijo, se lahko obrazloži s tem, da potrošniki dvomijo o okoljskih trditvah zaradi njihove 
nepreverjenosti in pogostega zavajanja javnosti (Žurga in Tavčer, 2013). 

Za uspešno spodbujanje zelenega potrošništva je potrebno ekološke izdelke označiti s 
preprosto, prepoznavno in zanesljivo oznako. Natančne in verodostojne eko oznake bi povečale 
zaupanje v okoljevarstvene izjave na izdelkih, kar bi posledično vplivalo na potrošnikovo 
pripravljenost plačati več za zeleni izdelek (Žurga in Tavčer, 2013). 

2.2 Modul Tekstil in oblačenje 

V kontekstu trajnosti lahko v modulu gospodinjstvo izpostavimo naslednje pojme: 

2.2.1 Ekološki vidiki proizvodnje tekstilij 

Tradicionalno gojenje bombaža pomeni uporabo velike količine vode, gnojil in 
insekticidov, kar povzroča onesnaženje okolja in ima škodljive posledice za zdravje kmetijskih 
delavcev. Tudi kasneje pri proizvodnji oblačil se uporabljajo kemikalije, ki škodljivo vplivajo 
na zdravje tekstilnih delavcev. Oblačila prepotujejo v celotnem procesu izdelave več kot 20 000 
kilometrov in jih je potrebno nato še pripeljati do potrošnikov. Pri prevozu se okolje onesnažuje 
zaradi porabe velike količine fosilnih goriv. Ekološko gojen bombaževec pa raste brez uporabe 
gnojil in pesticidov, z uporabo naravnih metod. Danes poznamo certifikate kakovosti za 
ekološko in pravično trgovanje z oblačili, številne velike tekstilne družbe pa so se pri 
proizvodnji oblačil zavzele za okoljska načela trajnosti (BAOBAB, 2014).  

Prednostni cilji trajnostnega razvoja na področju tekstilne in oblačilne industrije so: smotrna 
poraba vode in energije, zmanjševanje onesnaževanja in količine odpadkov, vzpostavitev 
socialnih pravic za tekstilne delavce s posebnim poudarkom na zaščiti otrok (Žurga in Tavčer, 
2013). 

2.2.2 Recikliranje  

Odlaganje odpadkov na odlagališča ali sežiganje odpadkov sta načina odstranjevanja 
odpadkov, ki sta negativna in škodljiva za okolje in predstavljata velik ekološki problem  
onesnaženosti ozračja in odlagališča odpadkov (Arshad, Skrifvars, Vivod, Volmajer Valh in 
Vonč, 2014). Enostaven način za zmanjševanje količine odpadkov je ponovna uporaba 
odpadkov, kot sta na primer povratno steklena embalaža in plastična embalaža za pijače, ki ju 
lahko sami vrnemo trgovcu. V primeru, da uporabnik tega ne opravi sam, je potrebno 
organizirati zbiranje teh odpadkov in izvesti vse naslednje postopke v zvezi z njimi. Pri ponovni 
uporabi se prihrani energija in porabi manj naravnih virov. Postopek recikliranja pomeni 
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predelavo odpadnega materiala v surovino in uporabo te surovine v material za ponovno 
izdelavo izdelka. Pri tem se porabi bistveno manj energije in naravnih virov kot v primeru, da 
bi proizvedli nov material za proizvodnjo izdelkov (Šprajcar, 2014). 

Čedalje pomembnejši postaja izraz biorazgradnja, ki pomeni razgradnjo organskih snovi 
kot posledico delovanja mikroorganizmov. Biorazgradljiv material je material, ki po naravni 
poti v relativno kratkem času razpade v enostavne snovi, kot so voda, ogljikov dioksid in 
biomasa, ki ne pomenijo nikakršne škode za okolje (Arshad, Skrifvars, Vivod, Volmajer Valh 
in Vonč, 2014). Obstajajo in ostajajo še problemi zaradi povečane proizvodnje tekstila iz 
umetnih materialov in s tem povezani problemi pri recikliranju teh materialov. V današnjem 
času je veliko raziskav (Arshad, Skrifvars, Vivod, Volmajer Valh in Vonč, 2014) usmerjenih v 
razvoj biorazgradljivih polimerov, ki bi se po uporabi lahko preprosto razgradili. 
Biorazgradljivost celuloznih in neceluloznih tekstilnih materialov so na primer proučevali tako, 
da so jih zakopali v zemljo in ugotavljali, kako v povezavi s časom prihaja do razgradnje 
različnih celuloznih in neceluloznih tekstilnih materialov, kadar se le-ti uporabljajo za 
utrjevanje tal. 

2.2.3 Hitra moda 

Besedna zveza "hitra moda" se nanaša na poceni oblačila, ki posnemajo luksuzne modne 
trende. Hitra moda pomaga zadovoljiti želje navadno mladih potrošnikov v industrializiranem 
svetu, ki želijo vzbujati pozornost s ponaredki luksuznih modnih oblačil. Dejstvo je, da je moda 
trenutna in se nenehno spreminja, oblačila tako hitro postanejo zastarela in za modne 
navdušence neuporabna. Zaradi velike količine odvrženih tekstilnih izdelkov iz umetnih 
materialov se pojavijo okoljska vprašanja. Pojavi se tudi etični problem verodostojnosti 
izdelkov zaradi lažnih blagovnih znamk in problem nespoštovanja ter razvrednotenja dela 
obrtnikov (Joy, Sherry Jr., Venkatesh, Wang in Chan, 2015). 

Hitra in poceni moda spreminja način razmišljanja potrošnikov. Kupujemo več oblek, ki jih 
manj obrabimo in jih obravnavamo kot predmet za enkratno uporabo. Proizvodnja oblačil se je 
med letoma 2000 in 2014 podvojila. Povprečni potrošnik nakupi vsako leto za 60 odstotkov več 
oblačil, katerih življenjski cikel je za polovico krajši kot pred petnajstimi leti. Pri tem nastaja 
ogromna količina odloženih odpadkov. Poliester je prisoten že v 60 odstotkih oblačil in 
proizvodnja takšnih oblačil prispeva skoraj trikrat toliko ogljikovega dioksida kot proizvodnja 
oblačil iz bombaža. Razgradnja poliestra in drugih umetnih vlaken traja desetletja in prispeva 
k širjenju mikroplastike v svetovna morja (Cobbing in Vicaire, 2016). Manjša ponudba 
naravnih vlaken od povpraševanja je na primer vplivala na povečano letno proizvodnjo poliestra 
od 5,8 ton v letu 1980 do 30,9 ton v letu 2007. Prav tako tudi proizvodnja poliestra zahteva 
veliko količino energije, ki prispeva k visokim emisijam ogljikovega dioksida. Tekstilna 
industrija sprosti 2,1 milijona ton ogljikovega dioksida na leto, kar znaša 10 % vsega 
ogljikovega onesnaženja (DeHaan, 2016). 

Modna proizvodnja uporablja veliko sveže vode in onesnažuje reke ter morja s strupenimi 
kemikalijami in dolgotrajno obremenjuje planet. Kar 85 % vsega tekstila konča na odlagališčih 
ali pa se sežge v sežigalnicah. Poceni oblačila so slabše kakovosti, imajo večji delež umetnih 
vlaken in so zaradi nizke cene dostopna širši množici potrošnikov. Tako potrošniki kot tudi 
modne znamke bomo morali pri načrtovanju modnih oblačil prevzeti večji del odgovornosti za 
varovanje okolja na primer s spremembo nakupovalnih navad, nošenjem oblačil za daljše 
obdobje, popravilom, predelavo, ponovno uporabo in zamenjavo s prijatelji, znanci, sorodniki 
(Cobbing in Vicaire, 2016). 
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V sodobno modno oblikovanje je potrebno sprejeti koncept ekološkega trajnostnega 
razvoja; izbirati okolju prijazne tkanine, učinkovito izrabiti tkanine, oblačila reciklirati in 
večkratno uporabiti. V zadnjih letih je priljubljen organski naravno obarvan bombaž, za 
katerega ni potrebno uporabljati kemičnih gnojil in pesticidov tako kot za druge vrste bombaža. 
Posebej primeren je za otroška oblačila. Poleg organskega bombaža obstajajo še druge ekološke 
trajnostne tkanine, kot so ekološka svila, volna, lan, bambusova vlakna, koruzna vlakna, sojina 
vlakna, recikliran poliester, ki so idealna za sodobno modno oblikovanje. Bambusova vlakna 
na primer so močna in trpežna, dobro prepustna, anti−statična, poleti hladijo, ker zmanjšajo 
površinsko temperaturo za 1 do 2 °C, zadržijo ultravijolično svetlobo, primerna so za barvanje 
(Qian in Ying, 2015). 

Trajnostno ravnanje z oblačili tako ne pomeni samo izbiro biorazgradljivih materialov, 
ampak tudi predelavo in ponovno uporabo starih oblačil ter posledično zmanjšanje zavrženih 
oblačil in okoljskega onesnaževanja (Qian in Ying, 2015). 

Stara oblačila lahko preoblikujemo v edinstvena in okolju prijazna oblačila, na primer s 
spremembo barve, dodanim vezenjem, ročno poslikavo, tiskanjem, pletenjem. Oblačila se lahko 
nosijo na več načinov. Taka oblačila izpolnjujejo različne potrebe uporabnika, povečajo 
prihranek pri stroških, stopnja izkoriščenosti obleke se poveča, z večkratno uporabo oblačila se 
lahko zmanjša tudi število nakupov novih oblačil in nima škodljivih vplivov na okolje (Qian in 
Ying, 2015). 

2.2.4 Načini za podporo trajnostni modi 

V svetovnem merilu ima modna industrija za 1,2 bilijona dolarjev prometa letno. Modna 
industrija spremlja posameznikove preference, nakupne navade itd. Možen način za podporo 
trajnostni modi je tako osveščenost potrošnikov, ki bi bili sposobni zahtevati bolj kakovostna 
oblačila, s čimer bi »prisilili« podjetja k spremembi proizvodnje oz. prodajne politike. Ravno 
tako bi bilo smiselno nakupovati pri proizvajalcih, ki proizvajajo oblačila brez uporabe 
škodljivih barvil, z naravnimi vlakni in ščitijo interese svojih delavcev (DeHaan, 2016). 

Poleg podpore trajnostni modi na nivoju posameznikov je potreben razmislek tudi o 
sistemski ureditvi tega vprašanja na ravni države.  

Problemi tekstilne industrije so namreč dolge dobavne verige in nepovezanost z oddaljenimi 
proizvodnimi lokacijami. Države v razvoju pogosto nimajo ustrezne zakonodaje, nadzora nad 
infrastrukturo in onesnaževanjem. Tekstilna proizvodnja je odgovorna za več kot 11 % odpadne 
vode na Kitajskem, kjer je bilo izdelanih približno polovica vseh oblačil na svetu. V letu 2009 
je bil izdelan inovativen program »NRDC Clean by Design« za zmanjšanje uporabe vode, 
energije in kemičnih dodatkov. Prednostna naloga je zmanjšati prekomerno uporabo vode v 
industriji. Za sedem multinacionalnih podjetij in vodilnih blagovnih znamk Nike, Levis, the 
Gap, Walmart, Target, H&M in Li&Fung je bil oblikovan partnerski program z NRDC, ki se 
osredotoča na izboljšanje učinkovitosti procesa za zmanjšanje onesnaževanja, odpadkov in 
emisij preko svojih dobavnih verig. S tem bi pridobili preglednost, uporabili smernice za 
trajnost, zaostrili odgovornost in uveljavili posledice (Bomgardner, 2016). V zadnjem času je 
devet industrijskih sektorjev uporabljalo indeks »Transparency 2015 Corporate Information«; 
sistem za ocenjevanje zelenih praks dobavne verige znanih blagovnih znamk. Analizirali so 
javne podatke 53 blagovnih znamk in njihov odnos z dobavitelji. Kitajski inštitut za javne in 
okoljske zadeve ter mednarodna neprofitna organizacija NRDC (Natural Resources Defense 
Council) sta uvrstila oblačila in tekstilne blagovne znamke na podlagi trajnostnih meril. Indeks 
dodeljuje točke za podjetja, ki se odzivajo na vprašanja o svojem poslovanju, odnosu z 
dobavitelji, kršitvah z onesnaževanjem, zahtevah za spoštovanje in popravnih ukrepih z 
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dobavitelji, izvajanju zelene prakse v dobavni verigi, razkritju podatkov o emisijah CO2 in 
onesnaževanju, vzpostavitvi programov za recikliranje in sledljivost izdelkom. Poročilo 
Inštituta za javne in okoljske zadeve meni, da večina blagovnih znamk še ni na pravi poti 
reševanja problema. Poročajo o slabem nadzoru onesnaževanja na daljnih proizvodnih 
lokacijah. Rezultati te družbe so dodelitev od 49,5 do 66 od 100 možnih točk blagovnim 
znamkam. Obstaja torej še veliko prostora za izboljšave (Bomgardner, 2016).  

2.3 Modul Bivanje in okolje 

2.3.1 Javni prevoz, transport 

Današnji način življenja vključuje velik delež opravljenih mobilnosti. Po podatkih (Purger, 
2016) za leto 2013 je bilo v Sloveniji porabljene približno 97 % energije v cestnem prometu. 
Največji delež pri tem se je nanašal na vožnjo z osebnimi avtomobili (67 %), to je 46 203 TJ 
energije, kar je zelo blizu količini energije, ki so jo v tem obdobju gospodinjstva porabila za 
bivanje (48 445 TJ). Upoštevaje dejstvo, da se poraba energije za bivanje zmanjšuje, bi se lahko 
zgodilo, da bi se razmerje obrnilo (Purgar, 2016).  

Razlog za povečano uporabo avtomobilov je zagotovo v dejstvu, da se veliko ljudi dnevno 
vozi iz domačega kraja na delo v drug oddaljeni kraj. Od leta 2007 se je delež delovnih 
migrantov iz 47 % povečal na 51 % v letu 2014, pri čemer je že v letu 2012 87 % medobčinskih 
delovnih migrantov uporabljalo osebni avtomobil (Purgar, 2016).   

Starši s svojimi navadami vplivajo na vsakodnevne odločitve načinov prihoda svojega 
otroka v šolo. Za poti, ki so krajše od 4 km se je priporočljivo v šolo odpraviti peš ali s kolesom. 
Pot do šole lahko starši z otroki izkoristijo za pogovore, druženje, spoznavanje okolice in tako 
dalje. Za učence, ki živijo več kot 4 km oddaljeni od šole, se organizirajo javni vsakodnevni 
prevozi na območju občine šole, ki jo obiskujejo (Resnik, Ogrin in Ilc, 2015). 

2.3.2 Problem odpadne embalaže – načelo 6R 

V Sloveniji je ravnanje z odpadno embalažo urejeno s pravili, ki so določena v Uredbi o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, 2006). Določbe te uredbe se 
uporabljajo za vso embalažo, ki se daje v promet, in vso odpadno embalažo, ki nastane v 
industriji, obrti, trgovini, storitvenih ter drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, ne glede 
na uporabljeni embalažni material, če za posamezno vrsto embalaže ali odpadne embalaže ali 
posamezno ravnanje z odpadno embalažo poseben predpis ne določa drugače. 

Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov v skladu s šestim odstavkom 19. člena Uredbe o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, 2006). 
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Tabela 1: Masa embalaže, dane v promet v prvem četrtletju leta 2012, 2013 in 2014, za katero so ravnanje zagotavljale 
družbe za ravnanje z odpadno embalažo, Slovenija 

prvo 

četrtletje 

količina embalaže, dane na 

trg [kg] * 

masa embalaže, za 

katero družba zagotavlja 

ravnanje [kg] 

masa embalaže, ki 

ni vključena v sistem 

družb [kg] 

2012 46.520.736 45.945.040 575.696 

2013 45.111.458 44.257.686 853.772 

2014 48.131.947 47.324.043 807.904 

Vir: (http://www.mop.gov.si/, 2017) 

*količina embalaže [kg], dane na trg, po uporabi postane količina odpadne embalaže  

Odpadna embalaža za splošne in ločene odpadke, ki nastane v gospodinjstvih, predstavlja 
embalažo različnih živil. Naše vsakodnevne odločitve pri nakupovanju imajo neposredni vpliv 
na naše okolje, gospodarstvo in zdravje, saj s tem podpiramo določene načine proizvodnje in 
ustvarjamo povpraševanje (Johnson, 2016). 

Med netrajnostne prakse ravnanja z odpadno embalažo spada na primer: zavijanje 
sendvičev za malico v folije ali papir, ki jih po uporabi zavržemo; sprejemanje vizitk, ki jih ne 
bomo nikoli potrebovali; kupovanje stvari v odvečni embalaži; metanje embalaže v smeti, ne 
da bi pritisnili na izdelovalca, naj to spremeni. Ti primeri kažejo, kje imajo dejanja nas kot 
posameznikov lahko izjemno močan vpliv na spreminjanje ustaljene prakse, saj nam dajejo 
priložnost, da spregovorimo in se angažiramo. To, da nekaj kupujemo (ali pa ne), je naše 
najpomembnejše orodje pri podpiranju (ali zavračanju) trenutnih proizvodnih praks. Potrošniki 
lahko spremenimo postopke, pri katerih nastaja odpad, če izdelovalcem in prodajalcem 
povemo, kaj želimo. Na primer ukrepamo v zvezi s kakim odpadkom in ga vrnemo tistemu, ki 
ga je povzročil, ter tako zmanjšamo njegov negativni vpliv na okolje. Če izdelek pošljemo nazaj 
skupaj s pismom, pokažemo zavezanost in njegova sporočilnost je veliko močnejša od samih 
besed. Odpadek postane tako imenovana »aktivna zavrnitev« (Johnson, 2016). 

Med primer dobre prakse sodijo mladi, ki so se dejavno vključili v reševanje problema 
odpadne embalaže. Razred 10-letnikov je raziskoval problem embaliranja izdelkov. Nekateri 
učenci so namreč ugotovili, da recikliranje ni stalna praksa v vsakdanjem življenju. Skupina 
učencev je spoznala, da se plastična embalaža tekočine za čiščenje oken na bencinskih servisih 
ne reciklira. Učenci so se lotili raziskovanja poti plastične embalaže do smetišča, se poučili o 
postopkih recikliranja in poslali analizo svojih ugotovitev naftni družbi ter ji predlagali 
recikliranje plastične embalaže. Naftna družba se je na trajnostno pobudo učencev odzvala 
pozitivno in bo proučila možnosti recikliranja (Breiting, Mayer, Mogensen, Marentič Požarnik 
in Komljanc, 2008).  

Učenci so ob pomoči učiteljev izvedli akcijsko raziskavo z iskanjem rešitev za resničen  
trajnostno naravnan problem. Aktivno so se lotili raziskovanja, analizirali obstoječe stanje, 
iskali pomembne informacije, zbirali možne ideje za ukrepanje in kritično ovrednotili ideje za 
uresničitev cilja. Dejanje učencev je bilo usmerjeno k izboljšavi oz. k vnosu konkretnih 
sprememb v prakso pri iskanju trajnostne rešitve za določen okoljski problem. V procesu 
reševanja življenjskih problemov so se učenci pogosto srečali z odraslimi, ki so jim bili 
pripravljeni prisluhniti. Na tak način so učenci razvijali zavest, da se je vredno truditi in biti 
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vpleten v reševanje problemov (Breiting, Mayer, Mogensen, Marentič Požarnik in Komljanc, 
2008). 

2.3.3 Nevidna voda 

Pojem nevidna voda pomeni vodo, ki se je porabila za proizvodnjo industrijskih dobrin kot 
na primer za prehrano, proizvodnjo oblačil, tehničnih naprav ali papirja. Voda se v takšnih  
proizvodnih postopkih porabi, izpari ali se onesnaži. Ker voda ni več vidna na prvi pogled, se 
taka voda poimenuje nevidna voda. Potrošne dobrine se pogosto proizvajajo v deželah v 
razvoju, kjer vode primanjkuje in jih izvažajo v dežele, kjer imajo bogate vodne vire. Tako je 
na primer zaradi namakanja bombažnih polj Aralsko jezero na območji Kazahstana izgubilo že 
90 odstotkov vode. Tam živeči revnejši prebivalci osrednje Azije, ki so se nekoč preživljali z 
ribištvom in kmetijstvom, so danes brez dela. Z izsuševanjem jezera je voda postajala vedno 
bolj slana, zaradi česar so odmrle številne živalske in rastlinske vrste (BAOBAB, 2014). 

Podatki, prikazani v spodnji tabeli, nam povedo, koliko litrov vode (povprečno) se porabi 
za proizvodnjo določenih izdelkov. Potrebno se je zavedati, da je poraba vode odvisna od 
številnih dejavnikov, na primer od področja, na katerem uspevajo določene rastline, sadje ali 
zelenjava, tehnološke kakovosti oskrbnega sistema z vodo in tako dalje. 

Tabela 2: Poraba nevidne vode v pripravi nekaterih živili in pri izdelavi nekaterih potrošnih dobrin  

hrana  potrošne dobrine 

1 kg kruha 1.300 

litrov 

 1 skodelica kave 140 litrov 1 kg navadnega papirja 2.000 

litrov 

1 kg sira 5.000 

litrov 

1 kozarec mleka 200 litrov 1 kg recikliranega papirja 20 litrov 

1 jajce 200 litrov 1 kg banan 859 litrov 1 računalnik 20.000 

litrov 

1 kg sladkorja 1.500 

litrov 

1 kg jagod 276 litrov 1 mobilni telefon 3.000 

litrov 

100 g čokolade 225 litrov 1 hamburger 2.400 

litrov 

1 avto 400.000 

litrov 

1 kozarec pomarančnega 

soka 

170 litrov 1 kg govedine brez kosti 15.500 

litrov 

1 majica 2.700 

litrov 

1 kozarec jabolčnega soka 190 litrov 1 kg svinjine 4.800 

litrov 

1 kavbojke 11.000 

litrov 

1 skodelica čaja 30 litrov 1 piščanec 3.900 

litrov 

1 par usnjenih čevljev 8.000 

litrov 

1 skodelica kakava 100 litrov 1 pivo (0,5 l) 150 litrov  

 1 vrečka čipsa 185 litrov 

Vir:  www.aktiongrundwasserschutz.de/schulen/schulenvirtuelleswasser/wo-ist-virtuelles-wasser-drin; www.virtuelles-

wasser.de/produktgalerie.html, www.waterfootprint.org. 

2.3.4 Trajnostna uporaba mobilnih telefonov 

Izhodišča za trajnostno uporabo mobilnega telefona so enoznačne smernice za vedenje 
potrošnika, ki so jih v angleško govorečih deželah oblikovali v tako imenovana R-pravila in jih 
v nadaljevanju predstavljamo kot trajnostna pravila (BAOBAB, 2014): 
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Rethink: Premislite, ali nekaj v resnici potrebujemo ali se celo odrečemo nekemu izdelku! 

Reduce: Zmanjšajte: pri porabi blaga bodite varčni, pri nakupu pa upoštevajte načelo manj 

je več in izbirajte blago, ki je izdelano na pravičen način! 

Repair: Vzdržujte in popravljajte izdelke, saj tako podaljšate življenjsko dobo izdelka! 

Refuse: Zavrnite nakup novega izdelka, če za to ni potrebe; posojajte, izmenjujte in 

prodajajte (stare) izdelke!  

Reuse: Ponovno uporabite izdelke, dokler niso možnosti uporabe izčrpane–na primer 

predelajte staro obleko! 

Recycle: Ne zavrzite stvari, ampak jih podarite, prepustite drugim, prav tako jih ne odlagajte 

kjerkoli; predelava odpadkov!  

R-pravila veljajo tudi za uporabo mobilnih telefonov. Na splošno so prenosni telefoni v 
uporabi povprečno do 2 leti, čeprav bi se lahko uporabljali bistveno dlje, s čimer bi pomembno 
prispevali k ohranitvi naravnih virov in varovanju okolja (BAOBAB, 2014).  

Mobilni telefon je sestavljen iz različnih delov: ohišja, tipkovnice, baterije, zaslona, 
tiskanega vezja, antene, zvočnika in mikrofona. Za izdelavo teh delov je potrebna vrsta različnih 
surovin. Prenosni telefoni imajo kompleksno sestavo z visokim deležem plemenitih in redkih 
kovin, ki so povezani z množičnim izčrpavanjem surovinskih virov. Vsebujejo tudi težke kovin, 
kot so kadmij, svinec, arzen, litij, živo srebro, baker, ki lahko povzročijo precejšnje tveganje za 
okolje in zdravje ljudi. Pojavljajo se problemi z nepotrebnimi menjavami še dobrih aparatur, 
ker so na voljo vedno novejši modeli, kar povzroča nepotrebni ogljični odtis in nevarne 
odpadke. Neprimerno odstranjevanje odpadnih mobilnih telefonov znatno vpliva na zdravje 
ljudi in degradacijo okolja v državah v razvoju. Vsako leto se zavržejo številni zastareli mobilni 
telefoni in njihovi deli, s čimer se povzročajo gospodarska škoda in onesnaževanje tal, vode, 
rib in divjih živali. Za potrebe predelave je potrebno ločiti mobilne telefone na njihove različne 
sestavne dele in jih reciklirati. Na primer, zlato in srebro se lahko uporabi za nakit. Polnilnike, 
dodatno opremo in celo embalažo je potrebno reciklirati. Baterije, plastiko in dodatke lahko 
ločimo glede na njihovo sestavo materiala; kovine se ponovno uporabijo kot kakovostne 
surovine, plastiko je mogoče reciklirati. Ponovna uporaba mobilnih telefonov lahko zmanjša 
ali odloži zahtevo po izdelavi nove naprave in pomeni okolju manj škodljive ekstrakcije, manjšo 
porabo energije, surovin in manj odpadkov. S trajnostnim okrevanjem redkih in dragocenih 
kovin iz mobilnih telefonov, bi tako zmanjšali vpliv na okolje. Ponovna uporaba rabljene 
opreme pogosto pomeni tudi nižjo ceno za izdelke, s čimer se poveča dostopnost izdelka za več 
ljudi, ki si ga morda ne bi mogli privoščiti. Potrošnike je potrebno spodbujati, da ne odvržejo 
svojih mobilnih telefonov v gospodinjske odpadke, saj tako telefoni končajo na odlagališču 
(Senthil, 2016). 

2.4 Modul: Hrana in prehrana 

2.4.1 Pridelava in predelava hrane 

Za oblikovanje učinkovitejših politik je potrebno boljše razumevanje vzrokov na katerih 
temelji sprejetje trajnostne in zdrave prehrane. Namen opravljene raziskave (Annukka, Niva, 
Jallinoja in Terhi, 2016) je bil preučiti, kako so bili prehranjevalni razlogi povezani z opaženimi 
spremembami v načinu prehranjevanja glede porabe govejega mesa, fižola in sojinih izdelkov. 
Te spremembe so bile povezane z zmanjšanjem porabe živalskih in povečanjem rastlinskih 
beljakovin. Udeleženci, katerih prehrana je vključevala fižol in sojine izdelke so potrdili višjo 
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raven skrbi do narave, zdravja, vzdrževanja telesne teže kot tisti, ki so uživali le govedino 
(Annukka, Niva, Jallinoja in Terhi, 2016). 

Koliko energije porabljamo za svoj vsakdanji kruh? 

»Energijska vrednost hrane, ki jo na dan pojé zmerno aktiven človek z maso 65 kg, je 

približno 2600 kalorij, kar znaša približno 3 kWh na dan« (MacKay, 2013, str. 78). Od našega 
načina prehranjevanja je odvisna poraba energije oziroma energijski odtis (pomeni kazalec 
trajnostnega razvoja s katerim ocenimo vpliv človeka, ljudi ali človeštva na planet. Odvisen je 
od življenjskega sloga ljudi v primerjavi z biološko zmogljivostjo planeta Zemlja), ki je 
najmanjši pri veganih in znaša 3kWh energije iz rastlin na dan. Največji energijski odtis ima 
mesojedec s približno 8 kWh energije na dan. Prehranjevanje z mesom zahteva dodatno 
energijo, saj je žival, ki jo bo človek pojedel, potrebno vzrediti. Z energijskega vidika je torej 
učinkoviteje neposredno hraniti ljudi z žitaricami kot rediti živali v kletkah in jih hraniti z 
žitaricami, ki bi jih lahko jedli ljudje (MacKay, 2013). 

Dnevna energijska bilanca za tipičnega porabnika zelenjave, mlečnih izdelkov, jajc in mesa 
je približno 12 kWh na dan, pri čemer se ne upošteva porabe energije v zvezi z gojenjem, 
gnojenjem, predelavo, hlajenjem in prevozom hrane (MacKay, 2013). 

2.4.2 Spodbujanje razvijanja kuharskih veščin z vidika varovanja zdravja  

Razvijanje znanja priprave jedi je dragoceno, ker pomaga posameznikom pripravljati 
zdrave obroke. Prenos kuharskih veščin s staršev na otroke prinaša podporo pozitivnim 
spremembam v prehranskem vedenju otrok. V kulinaričnem izobraževanju mladi dobijo 
izkušnje senzoričnega okušanja novih in znanih živil, kar oblikuje odnos mladih do hrane in 
vpliva na njihovo vedenjsko sposobnost izbirati ter uživati zdravo hrano. Kuhanje skupaj z 
vrstniki spodbuja mlade tudi k razvijanju socialnih spretnosti (Nelson, Corbin in Nickols-
Richardson, 2013). 

Vključenost otrok v pripravo obrokov omogoča razvijanje kuharskih veščin, večjo 
ozaveščenost in spoštljivost otrok do hrane. Če imajo otroci vpliv na izbiro in pripravo hrane 
doma, lahko to dolgoročno vpliva na spremembo njihovega prehranskega vedenja in 
prehranskega vedenja družine (Ensaff, Canavon, Crawford in Barker, 2015). 

Skupno družinsko obedovanje je za družine zelo pomembno tudi zaradi druženja, občutka 
pripadnosti, povezanosti in bližine z družinskimi člani (Utter idr., 2013). Pogostost družinskih 
obrokov vpliva na izboljšanje kakovosti obroka vseh družinskih članov. 

2.4.3 Nakupovanje hrane z razmislekom 

Ljudje želijo čim manj časa porabiti za pripravo jedi, zato so se trgovci temu prilagodili s 
ponudbo veliko različne, delno ali v celoti pripravljene poceni in okusne hrane, ki zahteva manj 
ali nič domačega dela. S povečanjem količine pripravljenih jedi pa potrošniki izgubijo nadzor 
nad sestavinami in varnostjo živil ter postanejo odvisni od informacij, ki jih poda živilska 
industrija. Industrijska hrana je tehnološko predelana in navadno vsebuje veliko sladkorja, 
maščob ali soli. Njihova pogosta poraba je povezana z debelostjo (van der Horst, Brunner in 
Siegrist, 2010). Študija avtorjev Hartmann, Dohle in Siegrist (2013) je pokazala, da so kuharske 
veščine tudi pozitivno povezane na primer s tedenskim uživanjem zelenjave. Kuharske 
spretnosti povečujejo možnosti bolj zdravih izbir živil in jedi. Kuharski tečaji pomenijo 
ozaveščanje o svežih živilih, sestavi živil in izobraževanje o hitri pripravi zdrave hrane. 
Posamezniki se tako odločajo za bolj uravnoteženo prehrano (Hartmann, Dohle in Siegrist, 
2013). 
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2.4.4 »Zero Waste« v kuhinji ali kuhanje brez odpadkov 

Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste International Alliance) je leta 2004 sprejela 
prvo definicijo Zero Waste (družba brez odpadkov) in jo leta 2009 še dopolnila, tako da se glasi:  

»Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo 

življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni 

materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov 

ter procesov tako, da se zmanjšata volumen in toksičnost odpadkov, da se ohranja ter predela 

vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne 

izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.« 
(Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste International Alliance), 2009) 

Zero Waste v kuhinji pomeni ekološko kuhinjo, ki uveljavlja koncept kuhanja z nič oz. s 
čim manj odpadkov pri pripravi jedi. Nič se ne zavrže, vse se ponovno uporabi.  

2.5 Vpliv pomembnih bližnjih (staršev, prijateljev, sošolcev in učiteljev) na 
oblikovanje trajnostnega vedenja pri učencih 

Izkušnje, ki jih posameznik pridobi v medsebojni interakciji z okoljem, vplivajo na dokaj 
stalno spremembo znanja in vedenja posameznika (Woolfolk, 2002).  

Zunanji dogodki, ki povzročajo spremembe v vedenju posameznika, predstavljajo osnovo 
behavioristični teoriji učenja (Skribe Dimec, 2007). 

Bandura (1986) je ugotovil, da se posameznik poleg lastnih izkušenj uči tudi z opazovanjem 
in posnemanjem drugih oseb in tako oblikuje večino vedenja. Za izvajanje določenega vedenja 
je potrebno na osnovi opazovanja najprej oblikovati idejo za določeno vedenje, nato pa pridobiti 
informacije z opazovanjem drugih, ki posameznika vodijo k izvajanju določenega vedenja. 
Bandura (1986) meni, da je za učenje s posnemanjem pomembna sposobnost zapomnitve faz 
opazovanega vedenja posameznika, nato je potrebno vedenje tudi izvajati, da se določena 
spretnost usvoji. Novo spretnost ali vedenje pa posameznik izvaja, če ima dovolj motivacije in 
je pri tem vztrajen.  

Socialni vpliv definiramo kot spremembo posameznikovega vedenja, ki je rezultat 
interakcije z drugimi posamezniki ali socialnimi skupinami. Socialni vpliv pomembnih bližnjih, 
staršev, prijateljev in sošolcev je lahko pomemben dejavnik, ki na primer vpliva na izbor okolju 
prijaznih produktov. Potrošniki se namreč odločajo pod socialnim vplivom drugih. Temu lahko 
z drugimi besedami rečemo čredni nagon, kar pomeni, da posamezniki ustvarjajo sklepe na 
podlagi opazovanja in posnemanja dejanj drugih. To se dogaja predvsem v primerih, ko 
posameznik predvideva, da drugi sprejemajo odločitve na podlagi boljših informacij, kot jih 
ima on sam. Čredni nagon se lahko na primer pojavi pri nakupovanju trajnostnih produktov. 
Ko posameznik kupuje trajnostne produkte, kar za večino potrošnikov ni rutinska dejavnost, 
velikokrat posnema dejanja drugih. Čredni nagon se pojavi tudi takrat, ko se želi povezati 
oziroma postati del določene skupine. Na ta način doseže pričakovanja pomembnih drugih. 
Raziskovalci Salazar, Oerlemans in Saskia so leta 2013 uporabili eksperimentalno metodo, kjer 
so direktno opazovali vedenje potrošnikov in kontrolirali pogoje, v katerih so ti sprejemali 
odločitve. Raziskava je potrdila hipotezo, da informacije, ki jih dobimo s strani socialne 
skupine, s katero smo v interakciji, vplivajo na trajnostno potrošnjo. Pri tem je najpomembnejša 
posameznikova socialna skupina, ki ima višjo socialno bližino. Z vidika socialne psihologije je 
rešitev za spremembo potrošniškega vedenja v bolj trajnostno v tem, da se zagotovi okolje, v 
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katerem je prekomerna potrošnja zaznana kot neetična in zato nesprejemljiva. Gre torej za 
spremembo splošnega javnega mnenja in posledično zakonske spremembe. Druga strategija bi 
bila zagotoviti skupino, ki ceni trajnostno potrošnjo in s katero bi se ljudje lahko primerjali. V 
ta namen se trenutno ustanavljajo različne spletne strani, ki podpirajo enostavnejši način 
življenja in ne materialistične družbe. Raziskave (Salazar, Oerlemans in Saskia, 2013) tudi 
kažejo, da posamezniki, ki živijo v bolj razvitih družbah, kažejo večjo skrb za okolje kot tisti iz 
manj razvitih družb. 

Kljub pričakovanemu velikemu vplivu vrstnikov na otroke v srednjem in poznem otroštvu 
starši zadržijo pomembno vlogo v življenju mladostnika. Avtorji več raziskav (Berndt, Miller 
in Park, 1989; Diaz in Berndt,1982; Sebald, 1989) so primerjali vplive vrstnikov z vplivi 
odraslih. Ugotovili so, da je vpliv vrstnikov pomemben na nekaterih področjih življenja kot so 
moda, oblačenje, glasba, izbira prijateljev, izbira knjig. Večji vpliv staršev oziroma odraslih 
oseb pa je na primer pri izbiri šole ali poklicne poti, izbiri interesnih dejavnosti, načinu porabe 
denarja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Mladostniki preživijo s starši manj prostega 
časa kot otroci v starosti od treh let do začetka pubertete, njihove skupne prostočasne dejavnosti 
so pogosto omejene predvsem z nakupi, gledanjem televizije, socialnimi obveznostmi in 
potovanji (Zupančič in Svetina, 2004). Zaradi naraščanja števila družin, v katerih sta oba starša 
zaposlena in enostarševskih družin, večjega poudarka na izobraževanju in hitrejšega tempa 
družinskega življenja preživijo otroci in mladostniki več časa v šoli ali v varstvu in ob 
organiziranih dejavnostih kot prejšnje generacije. Večina časa, ki ga starši in otroci preživljajo 
skupaj, je usmerjena v opravljanje različnih nalog: nakupovanje, pripravljanje obrokov, 
čiščenje hiše in pisanje domačih nalog. Kljub temu dom in ljudje, ki tam živijo, ostajajo 
pomemben dejavnik v otrokovem življenju (Papalia, Olds in Duskin Feldman, 2003). 

2.6 Pomen izpopolnjevanja znanja za doseganje učinkovitejšega izobraževanja 
z vidika trajnosti 

Za doseganje učinkovitejšega izobraževanja z vidika doseganja trajnostnega razvoja, je 
potrebno pozornost nameniti tudi izpopolnjevanju učiteljev. Odnos osnovnošolskih učiteljev do 
okolja je sestavljen iz okoljskega znanja in refleksije tega znanja, vedenja. Z okoljskim 
izobraževanjem si je potrebno prizadevati za spremembo okoljskega vedenja. V ta namen se 
lahko na delovnem mestu organizirajo konference za usposabljanje učiteljev, kampi, 
tekmovalni projekti in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki povečajo občutljivost do 
okoljskih vprašanj in okoljskega izobraževanja (Tan, 2014). 

Izobraževanje potrošnikov in spodbujanje trajnostne potrošnje v Evropski uniji poteka tudi 
preko spletne strani Perl in Dolceta, projekta, ki ju financira Evropska komisija (Generalni 
direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov, DG SANCO). Oba projekta predstavljata 
inovativnost pri razvoju učnega načrta. Vključujeta več prevodov, elektronskih gradiv, 
sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in predstavitvenimi materiali v mednarodnih 
forumih. Kot veliko in multidisciplinarno omrežje lahko Perl že predstavlja okrepljeno 
sodelovanje med institucijami visokošolskega izobraževanja v Evropi (povezuje se tudi z 
Latinsko Ameriko in Azijo) v obliki raziskav, razvojnega dela, razprav, dialoga ter priprav in 
testiranja učnih gradiv, modulov in tečajev. Projekt Dolceta temelji na potrebah Evropskih 
potrošnikov v povezavi z ozaveščanjem o pravicah in varstvu potrošnikov ter ozaveščanju pri 
odločitvah o vsakodnevnih vprašanjih življenja. Posebna skupina strokovnjakov iz različnih 
evropskih držav, ki jo sestavljajo akademiki, raziskovalci, predstavniki vlade in pedagogi 
predstavi na primer poglavja o izobraževanju za trajnostno potrošnjo. Pripravi izobraževalna 
gradiva, ki odražajo tako veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter politiko kot tudi vpliv 
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lokalnih socialnoekonomskih in kulturnih okolij. Strokovna skupina pedagogov pripravi 
didaktične materiale (letake, delovne liste, PP predstavitve, kartice, družabne igre, kvize), 
namenjene spodbujanju znanj med učenci z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije 
pri pouku. Poudarek je na aktivnem učnem pristopu ter izkustvenem učenju. Evropska komisija 
(2012) se je zavezala, da bo zagnala novo interaktivno spletno stran za učitelje »Consumer 
Classroom« za spodbujanje in izmenjavo primerov dobrih praks iz Evrope ter zunaj nje in 
ponudila forum za izmenjavo izkušenj, dialoga ter učnega gradiva o izobraževanju potrošnikov 
z učenci in drugimi učitelji v celotni EU (Goldsmith in Piscopo, 2013).  
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3 Empirični del 

3.1 Cilj dela in opredelitev raziskovalnega problema 

Vsebine trajnostnega razvoja so v današnjem času aktualna tema tudi pri poučevanju 
gospodinjstva. Ocenjujemo, da so vsebine pri predmetih gospodinjstvo in sodobna priprava 
hrane, ki se navezujejo na trajnostni razvoj, premalo nedvoumno in sistematično opredeljene.  
Obravnavanje tovrstnih vsebin je predvsem odvisno od znanja, volje in interesa učitelja. Ob 
naslednji prenovi učnega načrta oziroma dopolnitvah le-tega bi bilo smiselno vsebine 
trajnostnega razvoja jasno izpostaviti tudi skozi splošne in operativne cilje učnega načrta. 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

Cilj raziskave je opraviti vsebinsko analizo učnih načrtov predmetov gospodinjstvo in 
sodobna priprava hrane z vidika vsebin trajnosti ter ugotoviti, kakšno znanje o trajnostnem 
razvoju imajo učenci 5. in 6. razredov ter učencev, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna 
priprava hrane. Ugotavljali smo, ali učenci znanje in veščine pridobljene pri pouku 
gospodinjstva ter izbirnega predmeta prenašajo v vsakdanje življenje. 

Raziskovalno vprašanje 1: Katere vsebine, ki obravnavajo področje trajnostnega razvoja, 
so vključene v učna načrta predmeta gospodinjstvo in sodobna 
priprava hrane? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere aktualne vsebine s področja trajnosti bi bilo smiselno 
vključiti v posodobljena učna načrta predmetov gospodinjstvo 
in sodobna priprava hrane?  

Raziskovalno vprašanje 3: Kako dobro učenci poznajo izbrane pojme, ki so obravnavani v 
učnih načrtih predmetov za gospodinjstvo 5. in 6. razreda ter 
sodobne priprave hrane in izbrane aktualne pojme, ki niso 
vključeni v omenjene učne načrte? 

Raziskovalno vprašanje 4: Katera pri pouku pridobljena znanja, ki se povezujejo s 
trajnostnim razvojem, učenci prenašajo v vsakdanje življenje? 

3.2 Metode dela 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno−neeksperimentalna metoda empiričnega 
pedagoškega raziskovanja. 

3.2.1 Vzorec 

Ciljna populacija kvantitativne raziskave so bili učenci druge in tretje triade osnovne šole v 
Sloveniji v šolskem letu 2016/17. V raziskavi je sodelovalo 140 učencev 5. in 6. razredov ter 
tistih, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane. Zbiranje podatkov za spletno 
anketo je potekalo od 19. 2. 2017 do 26. 2. 2017. 
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Graf 1: Razredi 
(N = 140) 

3.2.2 Inštrumenti 

Podatke za analizo znanja, stališč in vedenj učencev smo pridobili z vprašalnikom, ki smo 
ga oblikovali za potrebe raziskave. Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega 
tipa, lestvic stališč Likertovega tipa ter deskriptivnih ocenjevalnih lestvic. Vsebinsko 
razumevanje vprašalnika smo preizkusili na pilotnem vzorcu desetih učencev in vnesli potrebne 
popravke. 

3.3 Obdelava podatkov 

Podatki zbrani z vprašalnikom, so bili obdelani s pomočjo programa Microsoft Office Excel 
in statističnega programa SPSS, s katerim smo statistično obdelali podatke. Uporabljeni sta bili 
opisna in inferenčna statistika. 

3.4 Rezultati z razpravo 

Pridobljene podatke namensko oblikovanega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali učenci, smo 
razdelili v naslednje skupine: znanje, vedenje in stališča učencev ter izkušnje učencev iz 
domačega okolja. 

3.4.1 Znanje 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem znanje definiran kot celota podatkov, ki 
si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem. Stremi se k temu, da bi v šoli pridobljeno znanje 
uporabili v praksi oziroma v vsakdanjem življenju. Znanje naj bo strokovno, trajnostno in 
uporabno.  

V okviru znanja smo preverjali poznavanje pojmov, simbolov, ki jih učenci spoznajo v šoli. 
Prav tako smo preverjali tudi poznavanje nekaterih aktualnih vsebin. 
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Pri pouku gospodinjstva je velik poudarek na poznavanju oznak, ki se nahajajo na embalaži 
živil. Z raziskavo smo tako želeli preveriti, kako uspešni so učenci pri prepoznavanju oznake 
za recikliranje. Učenci so morali prepoznati naslednjo oznako: 

 

Slika 1: Oznaka za recikliranje 

Vir: http://www.rivingtondesigns.com/Recycling_Symbols.html 

Najbolj pogost znak je Mobiusova zanka, ki označuje izdelek, ki je že izdelan iz recikliranih 
materialov. Vsak krak predstavlja del verige recikliranja: zbiranje, predelavo v nov izdelek in 
nakup izdelka iz reciklata. 

 

Graf 2: Prepoznavanje oznake za recikliranje  
(N = 142)  

Rezultati so pokazali, da je večina učencev (92 %) pravilno opisala oznako kot recikliranje 
odpadkov, predelavo odpadkov, reciklažo. 

V okviru gospodinjstva v šestem razredu se učenci seznanijo s pojmom reciklaže. 
Reciklirati oziroma predelati odpadke pomeni ločiti, predelovati in na koncu uporabiti snovi, ki 
bi jih sicer zavrgli. Recikliranje je uspešno takrat, ko se iz odpadkov izdela nove izdelke, ki jih 
ponovno uporabimo. 
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Graf 3: Poznavanje pojma recikliranje 
(N = 142)  

Večina (38 %) učencev je navedla, da recikliranje pomeni ponovno uporabo odpadnih 
snovi, 30 % učencev je navedlo, da recikliranje pomeni ločevanje odpadkov, 15 % učencev je 
odgovorilo, da je recikliranje večkratna uporaba istega izdelka, 8 % učencev je odgovorilo, da 
to pomeni predelavo odpadkov oz. smeti, 6 % učencev je odgovorilo z ne vem, 1 % učencev je 
nepravilno odgovoril, da recikliranje pomeni uničevanje smeti, 1 % učencev, da to pomeni 
uporabo starih smeti, 1 % učencev, da recikliranje pomeni obnovo starih odpadkov in 1 % 
učencev, da recikliranje pomeni uporabljanje in obnavljanje. 

Z vidika trajnostnega vedenja je pomembno poznavanje ravnanja z nevarnimi odpadki, ki 
smo ga tudi obravnavali pri pouku gospodinjstva. Različne vrste nevarnih odpadkov vsebujejo 
za okolje nevarne snovi. 

 

Graf 4: Odlaganje nevarnih odpadkov (N = 140) 

Kot je razvidno iz grafa 4, je večina učencev (42 %) kot pravilen način ravnanja z nevarnimi 
odpadki izbrala možnost odlaganja nevarnih odpadkov v posebne zabojnike za zbiranje 
nevarnih odpadkov v trgovini, nekaj manj (29 %) učencev meni, da jih je potrebno oddati v 
okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov, še manj (19 %) učencev je kot primerno in pravilno 
možnost izbralo odvoz v najbližji zbirni center, 6 % učencev je nepravilno odgovorilo, da 
nevarne odpadke odlagamo v navadne zabojnike za odpadke, 4 % učencev je nepravilno 
odgovorilo, da nevarne odpadke odlagamo na odlagališčih odpadkov ali v naravi, da zlivamo 
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nevarne odpadke v odtok, je odgovorilo 1 % učencev. Zlivanje nevarnih odpadkov v odtok je 
nedopustno. 

Pri predmetu gospodinjstvo se v šestem razredu poudarja pomen preudarnega ravnanja z 
vodo. Učenci tako spoznajo, čemu vse porabljamo vodo doma in v industriji ter ukrepe za 
varčevanje z vodo. 

 

Graf 5: Varčevanje s pitno vodo 
(N = 140) 

Rezultati so pokazali, da večina anketiranih učencev (70%) pravilno meni, da lahko najbolj 
zmanjšamo porabo pitne vode s smiselnim vsakodnevnim varčevanjem doma, bistveno manj 
učencev (15 %) je odgovorilo, da lahko zmanjšajo porabo pitne vode z uporabo varčnih 
aparatov ali si namesto iz plastenke natočijo vodo iz pipe. Vse izbire anketiranih učencev so 
bile pravilne (graf 5). 

Gledano globalno se največ vode porabi v kmetijstvu, in sicer približno 70 % letno načrpane 
sladke vode. Industrija porabi okrog 20–22 % sladke vode (BAOBAB, 2014). 

 

Graf 6: Poraba vode 
(N = 142) 

Večina anketiranih učencev (39 %) nepravilno meni, da največ vode porabijo 
gospodinjstva, sledi industrija (31 %), kmetijstvo (17 %), nekaj učencev (13 %) pa odgovora 
na to vprašanje ni poznalo. Večina učencev je podala napačen odgovor na to vprašanje. Tudi v 
sklopu gospodinjstva bo potrebno to tematiko še bolj izpostaviti, da bi se učenci zavedali tudi 
širšega pomena varčne porabe vode (graf 6). 

V gospodinjstvu se povprečno porabi največ vode za kopanje in prhanje, sledi spiranje 
stranišča, pranje perila (pralni stroj), pomivanje posode in na koncu uživanje vode ter kuhanje. 
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Graf 7: Največja povprečna poraba vode v gospodinjstvu 
(N = 142) 

Največ anketiranih učencev (59 %) pravilno meni, da za kopanje in prhanje porabimo 
največ vode, nekaj učencev (15 %), da se največ vode porabi za pitje in kuhanje ter 14 % jih 
meni, da za pranje perila. Le 6 % učencev meni, da največ vode porabimo za spiranje stranišča 
in najmanj učencev (5 %) meni, da največ vode porabimo za pomivanje posode (graf 7). 

»Izraz nevidna voda pokaže, koliko vode vsebujejo proizvodi, ali bolje, koliko vode se je 

porabilo za izdelavo proizvoda« (BAOBAB, 2014,19). 

 

Graf 8: Pomen nevidne vode 
(N = 142) 

Večina anketiranih učencev (39 %) ne pozna pomena pojma nevidna voda, nekoliko manj 
učencev (35 %) pravilno meni, da je to voda, ki je potrebna za pridelavo in proizvodnjo različnih 
dobrin, 26 % učencev pa je v anketni raziskavi nepravilno ugotovilo, da je nevidna voda, voda, 
ki je skrita pod Zemljinim površjem. Pojem nevidna voda smo obravnavali v šestem razredu 
znotraj pouka pri modulu Okolje in bivanje (graf 8). 

Izdelek, ki je mladim danes gotovo blizu, je mobilni telefon. Pojavljajo se problemi z 
nepotrebnimi menjavami še dobro delujočih aparatur in s tem povezani problemi izkoriščanja 
naravnih virov ter postopki odstranjevanja oz. predelave teh naprav in s tem varovanja okolja 
(Senthil, 2016) 

Življenjsko dobo mobilnega telefona lahko podaljšamo s skrbnim ravnanjem, uporabo 
ovitka za zaščito telefona pred praskami, vlago in udarci, pravilnim polnjenjem baterije, 
izključitvijo aparata ponoči (BAOBAB, 2014). 
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Graf 9: Podaljšanje življenjske dobe mobilnega telefona 
(N = 140)  

Možnih je več odgovorov 

Vsi odgovori, ki so jih učenci izbrali za podaljšanje življenjske dobe pametnega telefona, 
so pravilni. Največ anketiranih učencev (72 %) meni, da lahko podaljšajo življenjsko dobo 
svojega mobilnega telefona z uporabo zaščite, nekaj manj učencev (48 %) meni, da z 
izključitvijo aparata ponoči, sledijo učenci z uporabo mobilnega telefona, dokler deluje (41 %), 
nato s popravilom aparata (40 %) ter učenci s podaritvijo še delujočega aparata (36 %) (graf 9). 

Pri predmetu gospodinjstvo se v šestem razredu poudari pomen varčevanja z energijo. 
Učenci spoznajo različne vire energije in načine varčne rabe energije v gospodinjstvu ter pomen 
označevanja večjih gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami za pomoč kupcu pri 
nakupu energijsko varčnejšega aparata. 

 

Graf 10: Varčevanje z energijo 
(N = 141)  

Možnih je več odgovorov  

Iz grafa 10 je razvidno, da je večina anketiranih (79 %) učencev pravilno odgovorila, da 
najbolj učinkovito varčuje z energijo s spremljanjem porabe energije v lastnem gospodinjstvu 
in s svojim vsakodnevnim odgovornim vedenjem, nekaj manj učencev (72 %) je odgovorilo, 
da varčuje energijo z uporabo energetsko varčnega transporta, sledijo učenci (60 %), ki menijo, 
da učinkovito varčujejo energijo z nakupom energetsko učinkovitih aparatov, 33 % učencev je 
nepravilno odgovorilo, da v domačem gospodinjstvu varčujejo z energijo z nakupom elektrike 
iz neobnovljivih virov energije. 

Iz preglednice porabe nevidne vode pri pripravi nekaterih živil in izdelavi nekaterih 
potrošnih dobrin (tabela 2) je razvidno, da pridelava enega kilograma govedine brez kosti 
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zahteva 15.500 litrov vode. Od tega se 15.300 litrov vode porabi samo za živinsko krmo, za 
katero se uporablja beljakovinsko bogata soja. 

Sprejetje trajnostne in zdrave prehrane je povezano s spremembo načina prehranjevanja, in 
sicer z zmanjšanjem porabe živalskih in povečanjem porabe rastlinskih beljakovin (Annukka, 
Niva, Jallinoja in Terhi, 2015).  

Z naslednjim vprašanjem smo želeli preveriti znanje učencev o možnosti enakovrednega 
nadomestila rastlinskih beljakovin z mesnimi beljakovinami ob istočasni manjši porabi vode in 
energije. 

 

Graf 11: Možnost enakovrednega nadomestila mesnih beljakovin z rastlinskimi beljakovinami  
(N = 137) 

Dobra polovica anketiranih učencev (52 %) pravilno meni, da lahko mesne beljakovine, na 
primer goveje meso, enakovredno nadomestimo z rastlinskimi beljakovinami, na primer s 
fižolom. Slaba polovica anketiranih učencev (48 %) meni obratno, da mesnih beljakovin ne 
moremo enakovredno nadomestiti z rastlinskimi beljakovinami (graf 11). 

 

Graf 12: Poraba energije in vode za prirejo govejega mesa oziroma za pridelavo fižola 
(N = 141) 

Dobra polovica anketiranih učencev (55 %) je pravilno odgovorila, da je za prirejo govejega 
mesa potrebne več vode in energije kot za pridelavo fižola, 45 % anketiranih učencev 
nepravilno meni, da za prirejo govejega mesa ni potrebne več energije in vode kot za pridelavo 
fižola (graf 12). 
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V sklopu gospodinjstva za šesti razred pri prehranskih vsebinah obravnavamo tudi živila z 
več beljakovinami in poudarimo pomen stročnic, ki so pomemben vir beljakovin za ljudi, zlasti 
tistih, ki ne uživajo živil živalskega izvora. Znanje učencev glede porabe energije in vode za 
prirejo govejega mesa ter pridelavo fižola v povezavi z enakovrednim nadomestilom rastlinskih 
beljakovin z mesnimi beljakovinami, na primer fižola z govejim mesom, ni bilo ustrezno. 

Ekološko kmetovanje je kmetovanje brez uporabe lahko topnih mineralnih gnojil, kemično 
sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev, gensko spremenjenih organizmov in proizvodov, 
pridobljenih iz teh organizmov, ter različnih regulatorjev rasti. Zato ni pričakovati ostankov teh 
snovi v pridelkih oz. živilih, kar zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane 
(Ekološko kmetijstvo, b.d.). Zakaj torej izbrati ekološko glavnato solato? Ker ima visoko 
hranilno vrednost, visoko vsebnost vitaminov, mineralov in antioksidantov, je okusna, uporaba 
kemično-sintetičnih sredstev pa je strogo prepovedana. 

 

Graf 13: Izbira solate  
(N = 138) 

Graf 13 nam prikazuje, da družine anketiranih učencev večinoma (62 %) izberejo ekološko 
glavnato solato in v manjšem odstotku (38 %) navadno glavnato solato. 
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Graf 14: Pojasnitev izbire solate 
(N = 85) 

Večina anketiranih učencev (34 %) se je odločila za izbiro ekološke glavnate solate, ker je 
bio, 19 %, ker je ta solata bolj zdrava, 15 % učencev je odgovorilo, da je kakovostnejša in 
boljšega okusa, 6 %, ker ni škropljena, 5 % učencev, ker je dražja, 4 % učencev ne ve, 1 % 
učencev izbere eko glavnato solato, ker je domača, ker ne kupuje neekoloških izdelkov, je bolj 
zdrava in boljša, je okolju prijazno pridelana in naravnejša (graf 14). 
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Pripravljene jedi poenostavijo pripravo obrokov, saj za njihovo pripravo ni potrebne velike 
kuharske spretnosti. 

 

Graf 15: Najbolj zdrav in okoljevarstven način priprave 
(N = 140) 

Industrijska hrana je tehnološko predelana in navadno vsebuje veliko sladkorja, maščobe 
ali soli. Pogosto uživanje industrijsko gotovih oziroma pred pripravljenih jedi povzroča 
debelost pri ljudeh. Najbolj zdrav in okoljevarstven način priprave hrane je priprava hrane 
doma, ker prinaša pozitivne spremembe na prehransko vedenje vseh družinskih članov. 

Skoraj vsi anketirani učenci (94 %) so pravilno odgovorili, da je priprava hrane doma 
najbolj zdrav in okoljevarstven način priprave hrane, sledi pogrevanje že pripravljenih jedi 
doma (6 %), nato naročanje hrane (1 %) na dom (graf 15). 

Cilj standarda Oeko-Tex® Standard 100 je certificiranje izdelkov iz konvencionalne 
proizvodnje, ki so laboratorijsko testirani na vsebnost škodljivih snovi in jih ljudje 
prepoznavajo pod oznako Zaupanje v tekstil, ki dokazano vsebujejo nižje vrednosti nekaterih 
škodljivih snovi (Žurga in Forte Tavčer, 2013). 

           

Slika 2: Certifikata kakovosti za tekstil  

Vir: http://bonatura.si/zaupanje-v-tekstil; http://about.lindex.com/en/global-organic-textile-standard-gots-2/ 

Tekstilni znaki, ki nosijo oznako Global Organic Texstile Standard, vsebujejo najmanj 70 
odstotkov certificiranih organskih naravnih vlaken tako z ekološkimi kot družbenimi merili 
(Žurga in Forte Tavčer, 2013). 
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Slika 3: Logotipa blagovnih znamk 

Vir: http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/united_colors_now_with_more_benetton.php; 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fruit_logo.svg 

Nekateri ljudje prisegajo na določeno blagovno znamko oblačila in so zanjo pripravljeni ter 
zmožni plačati več. Z oblačilom določene blagovne znamke opozarjamo na pripadnost določeni 
skupini oziroma le-to postane simbol določenega družbenega položaja, kar ima lahko 
vključujoče ali izključujoče posledice zlasti med mladimi. 

 Učenci so v anketi morali razlikovati med certifikatom kakovosti in blagovno znamko, saj 
učenci običajno poznajo samo blagovne znamke. 

 

Graf 16: Poznavanje certifikata kakovosti za tekstil 
(N = 136) 

Možnih je več odgovorov 

V okviru modula Tekstil in oblačenje, ki se obravnava v petem razredu, učenci spoznajo 
postopek izdelave tekstilij od vlaken do končnega izdelka, na kaj morajo biti pozorni pri 
nakupovanju (oznake na etiketah), vzdrževanje tekstilnih izdelkov in pojem mode. Ni pa jasno 
poudarjenega problema tako ekološko spornih praks v proizvodnji tekstilij kot tudi ne problema 
kopičenja odpadnega tekstila. Učenci so tako morali najprej razlikovati med znakoma 
certifikata kakovosti za tekstil in logotipoma dveh blagovnih znamk ter prepoznati znaka za 
certifikat kakovosti za tekstil. Kot je razvidno iz grafa 16, je največ anketiranih učencev (66 %) 
pravilno prepoznalo certifikat kakovosti »Zaupanje v tekstil«, pol manj učencev (33 %) pa 
certifikat kakovosti »Global organic texstile standard«, za blagovno znamko »Fruit of the 
loom« se je nepravilno odločilo 48 %, za blagovno znamko »Benetton« pa 33 % anketiranih 
učencev, ker so ju prepoznali kot znaka za certifikat kakovosti. 
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Graf 17: Pomen certifikata kakovosti za tekstil 
(N = 138) 

Kot je razvidno iz grafa 17 največ anketiranih učencev (39 %) nepravilno meni, da certifikat 
kakovosti tekstila izraža informacijo o kakovosti materiala in blagovni znamki, kar 30 % 
učencev odgovora ne pozna, sledijo učenci (23 %), ki pravilno menijo, da certifikat kakovosti 
tekstila zagotavlja informacijo o skrbi za okolje, delovnih pogojih ipd. pri izdelavi tekstilnega 
izdelka in najmanj učencev (8 %) nepravilno meni, da certifikat kakovosti izdelka predstavlja 
oglas proizvajalca izdelka. 

Današnja moda se ves čas spreminja. Danes si »in«, jutri si »out«. V porastu so poceni 
oblačila, ki posnemajo luksuzne modna oblačila lažnih blagovnih znamk. 

 

Graf 18: Poznavanje pojma »hitra moda« 
(N = 139) 

Večina anketiranih učencev (70 %) še ni slišala za pojem »hitra moda«, manj kot polovica 
(30%) učencev pa pravi, da jim je izraz »hitra moda« poznan (graf 18). 
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Posledice neekološke hitre mode so velike količine odvrženih oblačil iz umetnih materialov 
in problem verodostojnosti izdelkov zaradi lažnih blagovnih znamk. Rešitev je v ozaveščanju 
predvsem mladih potrošnikov o okoljski in etični problematiki ter v spremembi življenjskega 
sloga današnje družbe v celoti. 

Z raziskavo smo tako želeli ugotoviti, ali se učenci zavedajo posledic sledenja hitri modi. 

 

Graf 19: Posledice sledenja hitri modi  
(N = 134) 

Večina anketiranih učencev (34 %) pravilno meni, da je posledica sledenja hitri modi 
nastanek velike količine odpadkov iz umetnih materialov, nepravilno pa je odgovorilo 19 % 
učencev, in sicer da so posledice sledenja hitri modi predvsem vzbujanje pozornosti z modno 
novostjo. 18 % učencev pravilno meni, da pomeni sledenje hitri modi nakup materialov slabe 
kakovosti, 16 % učencev razume pomen sledenja hitri modi, da si »in« ter 13 % učencev 
pravilno meni, da se pri tem pojavi problem recikliranja umetnih materialov. Vseh učencev, ki 
so pravilno odgovorili na anketno vprašanje o posledicah sledenja hitri modi je skupaj 65 % 
(graf 19). 

Tradicionalno gojenje bombaža pomeni uporabo velike količine gnojil in insekticidov, kar 
ogroža zdravje kmetijskih delavcev in ima škodljive posledice za okolje. Pri proizvodnji oblačil 
pri izdelavi blaga uporabljajo barve, ki so škodljive tako za okolje kot za ljudi. 

 

Graf 20: Ogrožanje zdravja ljudi pri gojenju in obdelavi bombaža s škodljivimi snovmi 
(N = 140) 

Največ anketiranih učencev (60 %) pravilno meni, da škodljive snovi, ki jih uporabljajo pri 
gojenju in obdelavi bombaža, vplivajo tako na zdravje zaposlenih kot na zdravje potrošnikov, 
približno polovico manj (26 %) učencev ni poznalo odgovora na vprašanje o škodljivosti snovi, 
uporabljenih pri gojenju bombaža za zdravje ljudi, 14 % učencev pa je nepravilno odgovorilo, 
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da ni škodljivih učinkov, če zaposleni na plantažah in v industriji uporabljajo zaščitna oblačila 
ter opremo (graf 20). 

 Zanimalo nas je, ali so učenci kot potrošniki osveščeni glede lastnega vpliva na zdravje in 
okolje prijazno ter hkrati pravičnejšo proizvodnjo tekstila. 

 

Graf 21: Vpliv potrošnika/kupca na zdravje in okolju prijazno ter hkrati pravičnejšo proizvodnjo tekstila 
(N = 140) 

Večina anketiranih učencev (54 %) kot potrošnikov vpliva na zdravju in okolju prijazno ter 
pravičnejšo proizvodnjo tekstila s sledečim ravnanjem: 54 % učencev kupuje manj in bolj 
premišljeno, 24 % učencev kupuje izdelke, ki imajo ustrezen certifikat kakovosti in tako vpliva  
na okolju prijazno ter pravičnejšo proizvodnjo tekstila, 16 % učencev dlje časa nosi oblačilo in 
si ga izmenjuje v krogu družine ter s prijatelji, 6 % učencev pridobljene informacije o kakovosti 
deli na družbenih omrežjih in tako obvešča javnost (graf 21). 
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Tudi pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, koliko so učenci osveščeni glede svojega 
vpliva na onesnaževanje okolja in tudi glede podpore izkoriščanja tekstilnih delavcev, ko 
kupujejo izdelke iz tujine, ki jih pripeljejo od zelo daleč. 

Legenda: Ocenjevalna lestvica, 1-nikakor se ne strinjam…5-popolnoma se strinjam 

Graf 22: Podpora onesnaževanju okolja in izkoriščanju tekstilnih delavcev pri nakupu cenenega in uvoženega tekstilnega 
izdelka 

(N = 140)  

V povprečju se anketirani učenci ne strinjajo najbolje s trditvijo (M = 2,6), da podpirajo 
izkoriščanje tekstilnih delavcev, če potrošijo denar za cenen in uvožen tekstilni izdelek, 
podobno je tudi z drugo trditvijo, kjer so učenci bolj neopredeljeni (M = 2,8) v zvezi s svojo 
podporo onesnaževanju, če potrošijo denar za izdelek, ki ga pripeljejo od zelo daleč (graf 22). 

3.4.1.1 Primerjava pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja med petošolci in šestošolci 

ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane 

Če pogledamo primerjavo pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja med petošolci in 
ostalimi učenci, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, lahko iz tabele 3 razberemo, da je znanje 
učencev 5. razredov s področja trajnosti pri poznavanju omenjenih specifičnih pojmov, kot so 
nevidna voda, prepoznavanje znaka za certifikat kakovosti za tekstil in zavedanju svojega 
lastnega vpliva na okolje pri nakupu cenenih in uvoženih izdelkov iz tujine res nekoliko slabše 
kot pri ostalih učencih 6. razreda in tistih, ki so obiskovali izbirni predmet sodobna priprava 
hrane, saj so ti določene vsebine bolj poglobljeno obravnavali tudi v 6. razredu. 
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Tabela 3: Znanje modul Okolje in bivanje 

 5. razred 6., sph 

Vprašanje f f [%] f f [%] 

10) Prepoznavanje oznake za recikliranje 59 92,2 73 96,1 

11) Kaj je recikliranje? 61 95,3 72 94,7 

12) Kam mečemo nevarne odpadke? 56 87,5 69 90,8 

16) Kje se porabi največ vode? 57 89,1 17 22,4 

17) Za katero od naslednjih dejavnosti doma povprečno 

porabimo največ vode? 

25 39,1 44 57,9 

18) Kaj je nevidna voda? 9 14,1 39 51,3 

24) Kako lahko varčujemo z energijo? (Možnih je več 

odgovorov) 

    

24-a) Z nakupom energetsko učinkovitih aparatov 29 45,3 53 69,7 

24-b) Z nakupom elektrike iz neobnovljivih, trajnostnih virov 41 64,1 54 71,1 

24-c) S spremljanjem porabe energije v lastnem gospodinjstvu 

in odgovornim vedenjem: ugašanje luči, zapiranje 

hladilnika, pravilnim zračenjem v kurilni sezoni, smotrno 

uporabo klime itd. 

49 76,6 61 80,3 

24-d) Z uporabo energetsko varčnega transporta (kolo, javni 

prevoz) 

44 68,8 57 75,0 

Tabela 4: Znanje modul Hrana in prehrana 

 5. razred 6., sph 

Vprašanje f f [%] f f [%] 

26) Ali je za prirejo govejega mesa potrebne več energije in 

vode kot za pridelavo fižola? 

27 42,2 49 64,5 

29) Katero solato bi izbral? Pojasni svojo izbiro. 41 64,1 43 56,6 

Ker … 38 59,4 41 53,9 

30) Kateri način priprave hrane je najbolj zdrav in 

okoljevarstven? 

60 93,8 71 93,4 
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Tabela 5: Znanje modul Tekstil in oblačenje 

 5. razred 6., sph 

Vprašanje f f [%] f f [%] 

36) Obkroži certifikat kakovosti za tekstil: (Možnih je več 

odgovorov) 

    

36-a) 

 

36 56,3 54 71,1 

36-b) 41 64,1 55 72,4 

36-c) 22 34,4 44 57,9 

36-d) 41 64,1 54 71,1 

37) Prepoznavanje znaka za certifikat kakovosti za tekstil 14 21,9 18 23,7 

39) Ali si že slišal za pojem »hitra moda«? 20 31,3 21 27,6 

40) Posledice sledenja hitri modi so: 37 57,8 49 64,5 

41) Ali škodljive snovi, ki jih uporabljajo pri gojenju in obdelavi 

bombaža, ogrožajo zdravje ljudi? 

33 51,6 50 65,8 

43) Na lestvici od ena do pet izberi številko, ki najbolje opiše, 

kako močno se strinjaš z napisano trditvijo:                                                       

1-nikakor se ne strinjam…..5-popolnoma se strinjam 

    

43-a) Ko kupim cenen, uvožen tekstilni izdelek s tem podpiram 

izkoriščanje tekstilnih delavcev. 

17 26,6 20 26,3 

43-b) Ko potrošim denar za izdelek, ki ga pripeljejo od zelo 

daleč, s tem podpiram onesnaževanje okolja. 

21 32,8 33 43,4 
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Graf 23: Preverjanje znanja po razredih v okviru modula Bivanje in okolje z vidika trajnosti (1. del)  
(N = 140) 

S pregledom pravilnih odgovorov učencev v anketi smo preverjali znanje anketiranih 
učencev po razredih v okviru modula Bivanje in okolje z vidika trajnosti. Največ pravilnih 
odgovorov oz. znanja so pokazali učenci pri odgovorih na vprašanja v zvezi z recikliranjem. 
Učenci so v veliki večini prepoznali znak za recikliranje in pomen pojma recikliranje, ki so ga 
v večini povezali z ločevanjem odpadkov, predelavo odpadkov oz. ponovno uporabo odpadkov. 
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Večina učencev je pokazala znanje pri odgovoru na vprašanje o pravilnem ravnanju z nevarnimi 
odpadki. Kar prepričljivo znanje so učenci pokazali tudi pri odgovorih na vprašanja glede 
varčevanja z energijo v lastnem gospodinjstvu in pri nakupu energetsko učinkovitih aparatov. 
Malo manj se učenci zavedajo svoje podpore onesnaževanju okolja, ko potrošijo denar za 
izdelek, pripeljan od zelo daleč. Največ neznanja v okviru modula Bivanje in okolje zasledimo 
v odgovorih učencev pri aktualnem pojmu nevidna voda. 

 

Graf 24: Preverjanje znanja po razredih v okviru modula Hrana in prehrana z vidika trajnosti (2. del) 
(N = 140) 

Večina učencev je pokazala znanje pri odgovoru na vprašanje v povezavi z najbolj 
okoljevarstvenim načinom prehranjevanja. Ne najbolj prepričljivo znanje so učenci pokazali 
pri odgovorih na vprašanja o porabi energije in vode za prirejo govejega mesa in za pridelavo 
fižola ter v povezavi z enakovrednim nadomestkom rastlinskih beljakovin, na primer fižola z 
govejim mesom. 



Irena Logar: Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti 

36 
 

 

Graf 25: Preverjanje znanja po razredih v okviru modula Tekstil in oblačenje z vidika trajnosti (3. del) 
(N = 140) 

Največ neznanja v odgovorih učencev pri modulu Tekstil in oblačenje zasledimo pri 
aktualnih pojmih, ki jih v okviru pouka gospodinjstva nismo obravnavali niti v 5. niti v 6. 
razredu. Ta pojma se nanašata na hitro modo in znak za certifikat kakovosti tekstila, kljub temu 
da učenci kar dobro razlikujejo med oznako za certifikat kakovosti in oznako blagovne znamke. 
Večina učencev se tudi ne zaveda lastnega vpliva podpore izkoriščanja tekstilnih delavcev in 
onesnaževanja okolja pri potrošnji cenenih in uvoženih tekstilnih izdelkov. 

3.5 Vedenje učencev 

Teorije socialnega učenja razlagajo, da se večina ljudi uči s pomočjo opazovanja in  
posnemanja vedenja drugih oseb. Bandura (1986) meni, da se posameznik ne uči samo iz svojih 
lastnih izkušenj, ampak na osnovi opazovanja in posnemanja drugih oseb iz realnega in 
simbolnega sveta ter izoblikuje idejo, ki mu služi kot vodilo za oblikovanje vedenja.  

Bandura (1968) poudarja, da sta za učenje s posnemanjem potrebni pozornost in sposobnost 
posameznika, da si faze opazovanega vedenja zapomni. Po pozornem opazovanju vedenja ga 
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je potrebno tudi izvajati, s čimer se osvoji določena spretnost za ponovitev opazovanega 
vedenja. Za izvajanje vedenja pa sta potrebni vztrajnost in motivacija. 

Trajnostno ravnanje v primeru izbire novega in rabljenega izdelka je izbira rabljenega in 
dobro ohranjenega izdelka, ker je izdelek še uporaben, cenejši in po nepotrebnem ne 
obremenjuje okolja. 

 

Graf 26: Odločitev o izbiri rabljenega oziroma novega izdelka enake kakovosti 
(N = 142)  

V primeru, da imajo anketirani učenci na razpolago dva izdelka enake kakovosti, bi se 
učenci v večjem odstotku (56 %) odločili za nakup novega izdelka in nekaj manj učencev (44 
%) pa za nakup rabljenega in dobro ohranjenega izdelka (graf 26). 

Trajnostno ravnanje z odpadki pomeni ločevanje odpadkov glede na vrsto odpadkov, 
recikliranje in ponovno uporabo odpadkov kot surovine. 

 

Graf 27: Ločevanje odpadkov 
(N = 141) 

Vseh 94 odstotkov učencev pravilno ravna z odpadki in jih ločuje, 6 % učencev odpadkov 
ne ločuje (graf 27). 

Smernice za trajnostno uporabo mobilnega telefona so na primer: mobilni telefon ponoči 
izključim, uporabljam telefon, dokler deluje, popravim mobilni telefon (BAOBAB, 2014). 
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Graf 28: Pravilno ravnanje z mobilnim telefonom po koncu uporabe 
(N = 140) 

Če anketirani učenci mobilnega telefona ne želijo več uporabljati, ga v večini (27 %) 
podarijo sorodnikom, 21 % ga da popraviti, če se pokvari, ali ga shrani doma v predal, 18 % ga 
odloži na servisu, 6 % učencev s prenosnim telefonom ne ravna pravilno, saj ga odvrže kar v 
smeti (graf 28).  

Pripravljanje hrane doma v krogu družine je najbolj zdrav in okoljevarstven način priprave 
hrane, saj omogoča usvajanje osnovnih kuharskih spretnosti, hrana je bolj kakovostna in sveža, 
pripravljena iz osnovnih sestavin brez aditivov, manjša je poraba odvečne embalaže in 
nenazadnje spodbuja povezovanje in druženje družinskih članov. 

 

Graf 29: Vključevanje učencev v pripravo kosila ali večerje doma 
(N = 139) 

Velika večina anketiranih učencev (87 %) se doma vključi v pripravo kosila ali večerje, 13 
% učencev se doma ne vključi v pripravo obrokov (graf 29). 

3.6 Mnenje učencev glede uporabe pri pouku pridobljenega znanja v 
vsakdanje življenje 

Zanimalo nas je, kakšno je mnenje učencev glede pogostosti uporabe znanja, ki ga pridobijo 
pri pouku gospodinjstva v vsakdanjem življenju. 
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Legenda: povprečje ocene učenca (1-zelo pogosto...5-nikoli) 

Graf 30: Pogostost uporabe v šoli pridobljenega znanja doma 
(N = 141) 

Kot je razvidno iz grafa 30 so po mnenju učencev med prvimi petimi možnostmi 
pogostejšega prenosa znanja v vsakdanje življenje vsebine iz modula Hrana in prehrana ter 
Ekonomika gospodinjstva. 

  



Irena Logar: Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti 

40 
 

Ugotoviti smo želeli razliko v mnenju med učenci 5. razreda in ostalimi o uporabi pri pouku 
pridobljenega znanja, ki ga učenci v okviru modula Ekonomika gospodinjstev prenašajo v 
vsakdanje življenje glede ravnanja in varčevanja z denarjem, varčevanja pri nakupu, 
nakupovanja z nakupovalnim lističem, načrtovanja nakupov, kupovanja nepotrebnih izdelkov. 

Tabela 6: Mnenja učencev 5. in 6. razreda ter izbirnega predmeta sodobna priprava hrane glede uporabe pridobljenega 
znanja pri modulu Ekonomika gospodinjstev v vsakdanjem življenju 

Trditev Razred N M SD t df Sig(p) 

44) Ravnanje z 

denarjem. 

5. 64 2,22 1,374 -0,610 138,00

0 

0,543 

6., SPH 76 2,36 1,272 

44) Varčevanje. 5. 64 2,16 1,275 0,176 138,00

0 

0,860 

6., SPH 76 2,12 1,254 

44) Varčevanje 

pri nakupu 

5. 62 2,21 1,103 -1,732 136,00

0 

0,086 

6., SPH 76 2,53 1,039 

44) Nakupovanje 

z 
nakupovalni

m lističem. 

5. 64 2,77 1,445 -0,774 137,00

0 

0,440 

6., SPH 75 2,96 1,502 

44) Načrtovanje 

nakupov. 

5. 64 2,53 1,357 -1,081 137,00

0 

0,281 

6., SPH 75 2,77 1,279 

44) Kupovanje 

nepotrebnih 

izdelkov. 

5. 64 3,41 1,269 -0,446 136,00

0 

0,656 

6., SPH 74 3,50 1,196 

Legenda: 1- zelo pogosto…5- nikoli 

 

Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. 
razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pridobljenega 
znanja pri pouku gospodinjstva v zvezi z ravnanjem z denarjem v vsakdanjem življenju (t = -
0,610,                    df = 138,000, p = 0,543), čeprav so se učenci 5. razredov (M = 2,22, SD = 
1,374) nekoliko bolj   strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, ki obiskujejo izbirni 
predmet sodobna priprava hrane (M = 2,36, SD = 1,272). 

Analiza dobljenih rezultatov je tudi pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci         
(6. razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede pogostosti uporabe 
pridobljenega znanja pri pouku gospodinjstva glede varčevanja v vsakdanjem življenju (t = 
0,176, df = 138,000, p = 0,860), čeprav so se učenci 6. razredov nekoliko bolj (M = 2,12, SD = 
1,254) strinjali s to trditvijo kot učenci 5. razreda (M = 2,16, SD = 1,275). 

Rezultati so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter tistimi, ki 
obiskujejo izbirni predmet SPH) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih 
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razlik v mnenju učencev glede uporabe pridobljenega znanja pri pouku gospodinjstva glede 
varčevanja pri nakupu v vsakdanjem življenju (t = -1,732, df = 136,000, p = 0,086), čeprav so 
se učenci 5. razredov nekoliko bolj strinjali (M = 2,21, SD = 1,103) s to trditvijo kot učenci 6. 
razredov in tisti, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 2,53, SD = 1,039). 

Z raziskavo smo ugotovili, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter tistimi, 
ki obiskujejo izbirni predmet SPH) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih 
razlik v mnenju učencev glede uporabe pridobljenega znanja pri pouku gospodinjstva glede 
nakupovanja z nakupovalnim lističem v vsakdanjem življenju (t = -0,774, df = 137,000, p = 
0,440), čeprav so se učenci 5. razredov nekoliko bolj (M= 2,77, SD = 1,445) strinjali s to 
trditvijo kot učenci 6. razreda (M = 2,96, SD = 1,502). 

Rezultati analize so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet SPH) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično 
pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pridobljenega znanja pri pouku 
gospodinjstva glede načrtovanja nakupov v vsakdanjem življenju (t = -1,081, df = 137,000, p = 
0,281), čeprav so se učenci 5. razredov (M = 2,53, SD = 1,357) nekoliko bolj strinjali s to 
trditvijo kot učenci 6. razredov in tisti, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane 
(M= 2,77, SD= 1,279). 

Analiza dobljenih rezultatov je prav tako pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi 
učenci (6. razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za 
neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe 
pridobljenega znanja pri pouku gospodinjstva glede kupovanja nepotrebnih izdelkov v 
vsakdanjem življenju         (t = -0,446, df = 136,000, p = 0,656), čeprav so se učenci 5. razredov 
(M = 3,41, SD = 1,269) nekoliko bolj strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razredov in tisti, ki 
obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 3,50, SD = 1,196). 

S t-testom smo preverjali mnenje učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva pri modulu 
Ekonomika gospodinjstva. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med stališči 
anketiranih učencev       5. razreda in ostalimi učenci o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju glede ravnanja z denarjem, varčevanja, varčevanja 
pri nakupu, nakupovanja z nakupovalnim lističem, načrtovanja nakupov in kupovanja 
nepotrebnih izdelkov. Vsi anketirani učenci pogosto uporabijo znanje, pridobljeno pri pouku 
gospodinjstva, v vsakdanjem življenju. Učenci 5. razredov po zbranih podatkih nekoliko bolj 
pogosto kot ostali učenci. 

Ugotoviti smo želeli razliko v mnenju med učenci 5. razreda in ostalimi o uporabi pri pouku 
pridobljenega znanja, ki ga učenci v okviru modula Hrana in prehrana prenašajo v vsakdanje 
življenje, in sicer glede uporabe ostankov hrane, ustvarjanja čim manj odpadkov pri pripravi 
jedi, varčevanja z energijo in vodo pri pripravi jedi, kompostiranja ostankov hrane in kuhanja. 
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Tabela 7: Mnenja učencev 5. in 6. razreda ter izbirnega predmeta sodobna priprava hrane glede uporabe pridobljenega 
znanja pri modulu Hrana in prehrana pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju. 

Trditev Razred N M SD t df Sig(p) 

44) Uporabnih 

ostankov 

hrane ne 

zavržem, 

ampak 

uporabim pri 

pripravi druge 

jedi. 

5. 64 3,22 1,464 0,487 137,000 0,627 

6., SPH 75 3,11 1,247 

44) Pri 

pripravi jedi 

poskušam 

ustvarjati čim 

manj 

odpadkov. 

5. 64 2,23 1,165 -1,106 138,000 0,271 

6., SPH 76 2,46 1,238 

44) Pri 

pripravi jedi 

razmišljam o 

posledicah 

svojih 

odločitev na 

porabo 

energije, 

vode, okolje … 

5. 64 2,69 1,308 -1,569 138,000 0,119 

6., SPH 76 3,03 1,243 

44) 

Kompostiranj

e ostankov 

hrane. 

5. 63 3,21 1,588 1,228 122,907 0,222 

6., SPH 76 2,89 1,362 

44) Kuhanje. 5. 63 1,83 1,158 -0,721 137,000 0,472 

6., SPH 76 1,96 1,051 

Legenda: 1- zelo pogosto…5- nikoli 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne vzorce ni 
pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev v povezavi z uporabo pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja glede uporabe ostankov hrane pri pripravi druge jedi v 
vsakdanjem življenju (t = 0,487, df = 137,000, p = 0,627), čeprav so se učenci 6. razredov in 
tisti, ki obiskujejo izbirni predmet nekoliko bolj (M = 3,11, SD = 1,247) strinjali s to trditvijo 
kot učenci 5. razreda (M = 3,22, SD =1,464). 
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Rezultati analize so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne vzorce ni 
pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v zvezi z ustvarjanjem čim manj odpadkov pri pripravi jedi v vsakdanjem 
življenju (t = -1,106, df = 138,000, p = 0,271), čeprav so se učenci 5. razreda (M = 2,23, SD = 
1,165) nekoliko bolj strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, ki obiskujejo izbirni 
predmet (M = 2,46, SD = 1,238). 

Z raziskavo smo ugotovili, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter tistimi, 
ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal 
statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pridobljenega znanja pri pouku 
gospodinjstva glede razmišljanja o posledicah odločitev na porabo energije, vode in 
onesnaževanje okolja pri pripravi jedi v vsakdanjem življenju (t = -1,569, df = 138,000, p = 
0,119), čeprav so se učenci 5. razredov (M=2,69, SD = 1,308) nekoliko bolj strinjali s to trditvijo 
kot učenci 6. razredov in tisti, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 3,03, 
SD = 1,243). 

Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. 
razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrana) aproksimativni t-test 
za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe 
pri pouku gospodinjstva pridobljenega znanja o kompostiranju ostankov hrane v vsakdanjem 
življenju             (t = 1,228, df = 122,907, p = 0,222), čeprav so se učenci 6. razredov in tisti, ki 
obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane nekoliko bolj (M = 2,89, SD = 1,362) 
strinjali s to trditvijo kot učenci 5. razredov (M = 3,21, SD = 1,588). 

    Analiza dobljenih rezultatov je pokazala tudi, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci              
6. razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja o kuhanju v vsakdanjem življenju ( t= -0,721, df = 137,000,     
p = 0,472), čeprav so se učenci 5. razreda nekoliko bolj (M = 1,83, SD = 1,158) strinjali s to 
trditvijo kot učenci 6. razredov in tisti, ki obiskujejo sodobno pripravo hrane (M = 1,96, SD = 
1,051). 

S t-testom smo preverjali mnenja učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja v vsakdanjem življenju, ki so ga učenci pridobili pri pouku 
gospodinjstva pri modulu Hrana in prehrana. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik 
med stališči anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci o uporabi pri pouku gospodinjstva 
v vsakdanjem življenju pridobljenega znanja glede uporabe uporabnih ostankov hrane pri 
pripravi druge jedi, ustvarjanju čim manj odpadkov pri pripravi jedi, razmišljanju o posledicah 
svojih odločitev na porabo energije, vode, kompostiranje ostankov hrane in kuhanje. Vsi 
anketirani učenci pogosto uporabijo znanje pridobljeno pri pouku gospodinjstva v okviru 
prehranskega modula, učenci kot zelo uporabno znanje v vsakdanjem življenju navajajo še 
posebej kuhanje. 

Ugotoviti smo želeli razliko v mnenju med učenci 5. razreda in ostalimi o uporabi pri pouku 
pridobljenih znanj glede kupovanja izdelkov pripeljanih od zelo daleč, kupovanja izdelkov za 
večkratno uporabo, razmišljanju o posledicah svojih nakupnih odločitev, izogibanju 
nakupovanja pakiranih živil, zavračanju plastičnih vrečk, ki jih učenci v okviru modula Bivanje 
in okolje prenašajo v vsakdanje življenje. 
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Tabela 8: Mnenja učencev 5. in 6. razreda gospodinjstva ter izbirnega predmeta sodobna priprava hrene glede uporabe 
pridobljenega znanja pri modulu Bivanje in okolje v vsakdanjem življenju 

Trditev Razred N M SD t df Sig(p) 

43) Ko 

potrošim 

denar za 

izdelek, ki ga 

pripeljejo od 

zelo daleč s 

tem podpiram 

onesnaževanj

e okolja. 

5. 63 2,63 1,697 -1,252 136,00

0 

0,213 

6., SPH 75 2,99 1,598 

44) Kupovanje 

izdelkov za 

večkratno 

uporabo. 

5. 63 2,13 1,251 -1,352 137,00

0 

0,179 

6., SPH 76 2,39 1,084 

44) Pri nakupu 

razmišljam o 

posledicah 

mojega 

nakupa na 

okolje. 

5. 62 2,81 1,329 -1,593 135,00

0 

0,114 

6., SPH 75 3,15 1,171 

44) Pri 

nakupovanju 

se izogibam 

pakiranim 

živilom. 

5. 63 2,76 1,279 -2,747 137,00

0 

0,007 

6., SPH 76 3,32 1,098 

44) Pri 

nakupovanju 

zavračam 

plastične 

vrečke. 

5. 62 2,45 1,399 -2,148 125,50

3 

0,034 

6., SPH 76 2,95 1,285 

Legenda: 1- zelo pogosto…5- nikoli 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne vzorce ni 
pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja glede podpore onesnaževanju okolja, če potrošim denar za izdelek 
pripeljan od zelo daleč (t = -1,252, df = 136,000, p = 0,213), čeprav so se učenci 5. razreda 
nekoliko bolj (M = 2,63,           SD = 1,697) strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, 
ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 2,99, SD = 1,598). 
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Rezultati analize kažejo, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter tistimi, 
ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal 
statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede kupovanja izdelkov za večkratno 
uporabo v vsakdanjem življenju ( t= -1,352, df = 137,000, p = 0,179), čeprav so se učenci 5. 
razredov nekoliko bolj (M = 2,13, SD = 1,251) strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in 
tisti, ki obiskujejo izbirni predmet (M = 2,39, SD = 1,084). 

Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. 
razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev o rabi pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja glede razmišljanja o posledicah nakupa na okolje v 
vsakdanjem življenju        (t = -1,593, df = 135,000, p = 0,114), čeprav so se učenci 5. razredov 
nekoliko bolj (M = 2,81,      SD = 1,329) strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, ki 
obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 3,15, SD = 1,171). 

Z raziskavo smo ugotovili, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter tistimi, 
ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) je t-test za neodvisne vzorce pokazal 
statistično pomembne razlike v mnenju učencev o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja glede izogibanja pakiranim živilom pri nakupovanju v vsakdanjem 
življenju (t = -2,747,     df = 137,000, p = 0,007), čeprav so se učenci 5. razredov nekoliko bolj 
(M = 2,76, SD = 1,279) strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, ki obiskujejo izbirni 
predmet sodobna priprava hrane (M = 3,32, SD = 1,098). 

Rezultati raziskave so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) je t-test za neodvisne vzorce 
pokazal statistično pomembne razlike v mnenju učencev o rabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja glede zavračanja plastične vrečke pri nakupovanju v vsakdanjem življenju 
(t = -2,148,          df = 125,503, p = 0,034), čeprav so se učenci 5. razredov nekoliko bolj (M = 
2,45, SD = 1,399) strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, ki obiskujejo izbirni 
predmet sodobna priprava hrane (M = 2,95, SD = 1,285). 

S t-testom smo preverjali mnenja učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva pri modulu Bivanje 
in okolje v vsakdanjem življenju. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med stališči 
anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju glede podpiranja onesnaževanja okolja, potrošnje 
denarja za izdelek pripeljan od zelo daleč, kupovanja izdelkov za večkratno uporabo, 
razmišljanja o posledicah nakupa na okolje. Statistično pomembne razlike so se pokazale le 
med mnenjem učencev 5. razreda in ostalimi učenci glede izogibanja pakiranim živilom in 
zavračanja plastične vrečke pri nakupovanju. Vsi anketirani učenci pogosto uporabijo pri pouku 
gospodinjstva v okviru okoljskega modula pridobljeno znanje. Učenci 5. razredov po zbranih 
podatkih še nekoliko bolj pogosto kot ostali učenci. 

Ugotoviti smo želeli razliko v mnenju med učenci 5. razreda in ostalimi o uporabi pri pouku 
pridobljenega znanja, ki jih učenci v okviru modula Tekstil in oblačenje prenašajo v vsakdanje 
življenje in sicer glede podpore izkoriščanja tekstilnih delavcev pri nakupu cenenega 
tekstilnega izdelka, izbire tekstilnih oblačil iz naravnih materialov, izmenjave rabljenih oblačil, 
krpanja oblačil, šivanja, predelave starega oblačila v zanimivejše oblačilo. 
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Tabela 9: Mnenja učencev 5. in 6. razreda ter izbirnega predmeta sodobna priprava hrane glede uporabe pridobljenega 
znanja pri modulu Tekstil in oblačenje v vsakdanjem življenju 

Trditev Razred N M SD t df Sig(p) 

43) Ko kupim 

cenen, uvožen 

tekstilni 

izdelek, s tem 

podpiram 

izkoriščanje 

tekstilnih 

delavcev. 

5. 64 2,42 1,412 -1,309 138,000 0,193 

6., SPH 76 2,72 1,312 

44) Izbiranje/ 

nakupovanje 

tekstilnih 

oblačil iz 

naravnih 

materialov. 

5. 64 2,61 1,317 -0,990 124,124 0,324 

6., SPH 76 2,82 1,116 

44) Izmenjava 

rabljenih 

oblačil. 

5. 62 2,71 1,419 -0,608 136,000 0,544 

6., SPH 76 2,86 1,383 

44 Krpanje 

oblačil. 

5. 63 2,59 1,488 -1,741 137,000 0,084 

6., SPH 76 3,00 1,306 

44) Šivanje. 5. 64 2,53 1,391 -1,720 137,000 0,088 

6., SPH 75 2,93 1,359 

44)Ali staro 

oblačilo 

predelam in 

oblikujem v 

zanimivejše 

oblačilo? 

5. 64 3,36 1,597 -1,502 120,650 0,136 

6., SPH 75 3,73 1,288 

Legenda: 1- zelo pogosto…5- nikoli 

 

Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. 
razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev o uporabi pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja o trditvi, da se pri nakupu cenenega in uvoženega 
tekstilnega izdelka podpira izkoriščanje tekstilnih delavcev (t = -1,309, df = 138,000, p = 
0,193), čeprav so se učenci 5. razreda (M = 2,42, SD = 1,412) na ocenjevalni lestvici od 1do 5 
(1-nikakor se ne strinjam – 5-popolnoma se strinjam) nekoliko manj strinjali s to trditvijo kot 
učenci 6. razredov in tistih, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 2,72, 
SD = 1,312). 
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Rezultati raziskave so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) aproksimativni t-test za 
neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pri 
pouku gospodinjstva pridobljenega znanja o izbiranju/nakupovanju tekstilnih oblačil iz 
naravnih materialov v vsakdanjem življenju (t = -0,990, df = 124,124, p = 0,324), čeprav so se 
učenci              5. razredov (M = 2,61, SD = 1,317) na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (1-nikakor 
se ne strinjam          5-popolnoma se strinjam) nekoliko bolj strinjali s to trditvijo kot učenci 6. 
razredov in tisti, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 2,82, SD = 1,116). 

Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. 
razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane ) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev o rabi pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja glede izmenjave rabljenih oblačil v vsakdanjem življenju (t 
= -0,608, df = 136,000, p = 0,544), čeprav so se učenci 5. razredov nekoliko bolj strinjali (M = 
2,71, SD = 1,419) s to trditvijo kot učenci 6. razreda in tisti, ki obiskujejo izbirni predmet 
sodobna priprava hrane   (M = 2,86, SD = 1,383). 

Rezultati raziskave so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne vzorce ni 
pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja glede krpanja oblačil v vsakdanjem življenju (t = -1,741, df = 137,000, p 
= 0,084), čeprav so se učenci 5. razredov nekoliko bolj (M = 2,59, SD = 1,488) strinjali s to 
trditvijo kot učenci        6. razredov in tistih, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava 
hrane (M = 3,00, SD = 1,306). 

Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. 
razreda ter tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) t-test za neodvisne 
vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev glede uporabe pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja o šivanju v vsakdanjem življenju (t = -1,720, df = 137,000, 
p = 0,088), čeprav so se učenci 5. razredov nekoliko bolj (M = 2,53, SD = 1,391) strinjali s to 
trditvijo kot učenci         6. razreda in tisti, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane 
(M = 2,93, SD = 1,359). 

Rezultati raziskave so pokazali, da med učenci 5. razreda in ostalimi učenci (6. razreda ter 
tistimi, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane) aproksimativni t-test za 
neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v mnenju učencev o uporabi pri 
pouku gospodinjstva pridobljenega znanja glede predelave in oblikovanja starega oblačila v 
zanimivejše oblačilo (t = -1,502, df = 120,650, p = 0,136), čeprav so se učenci 5. razredov 
nekoliko bolj               (M = 3,36, SD = 1,597) strinjali s to trditvijo kot učenci 6. razredov in 
tisti, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna priprava hrane (M = 3,73, SD = 1,288). 

S t-testom smo preverjali stališča učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti rabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva v okviru modula 
Tekstil in oblačenje v vsakdanjem življenju. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med 
stališči anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju glede podpiranja izkoriščanja tekstilnih delavcev, 
kupovanja uvoženih tekstilnih izdelkov, kupovanja tekstilnih oblačil iz naravnih materialov, 
izmenjavi rabljenih oblačil, krpanja oblačil, šivanja, predelave in oblikovanja starega oblačila 
v zanimivejše oblačilo. Vsi anketirani učenci pogosto uporabijo pri pouku gospodinjstva v 
okviru tekstilnega modula pridobljeno znanje. Vsi anketirani učenci menijo, da najmanj 
oziroma včasih v vsakdanjem življenju uporabijo pri pouku gospodinjstva pridobljeno znanje 
pri predelavi in oblikovanju starega oblačila v zanimivejše oblačilo. 
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Mladi so ciljna skupina, ki jih skrb za okolje vse bolj zadeva. V prihodnosti lahko najdejo 
svoje priložnosti tudi v zelenih delovnih mestih. Le-ta podpirajo prehod v zeleno gospodarstvo, 
ki pomembno zmanjšuje škodljive vplive na okolje in izčrpavanje naravnih virov. Zelena 
delovna mesta proizvajajo družbi in okolju prijaznejše produkte ter storitve. V praksi ustvarjajo 
prihranke in nove priložnosti pri zaposlovanju, ponujajo novosti pri rešitvah in nove priložnosti, 
varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo možnosti za zmanjševanje stroškov oz. povečanje 
prihodkov ter zvišujejo kakovost bivanja. Področja za ustvarjanje zelenih delovnih mest so v 
praksi naslednja: ekološko kmetijstvo, gozdno-lesna veriga, ravnanje z odpadki, obnovljivi viri 
energije in učinkovita raba energije ter trajnostni turizem in socialno podjetništvo (Zelena 
delovna mesta, 2014). 

 

Graf 31: Področja, ki so po tvojem mnenju zanimiva za ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest 
(N = 141)  

Anketirani učenci so se v največ primerih (74 %) odločili za zeleni turizem in v najmanj 
primerih (16 %) za trajnostno gradbeništvo, saj so ta področja po njihovem mnenju zanimiva 
za ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest. 

3.7 Izkušnje učencev povezane s trajnostnimi vidiki v domačem okolju 

Kljub pričakovanemu velikemu vplivu vrstnikov na otroke v srednjem in poznem otroštvu 
starši zadržijo pomembno vlogo v življenju mladostnika. Avtorji več raziskav, Berndt, Miller 
in Park (1989); Diaz in Berndt (1982) ter Sebald (1989) so primerjali vplive vrstnikov z vplivi 
odraslih. Ugotovili so, da je vpliv vrstnikov pomemben na nekaterih področjih življenja, kot so 
na primer oblačenje, moda, glasba, izbira prijateljev, izbira knjig. Skupni prosti čas staršev in 
otrok, ki preživijo več časa s starši kot mladostniki, je omejen predvsem na opravljanje različnih 
nalog, nakupovanje, pripravljanje obrokov, čiščenje stanovanja, pisanje domačih nalog, 
gledanje televizije, obiskovanje sorodnikov in prijateljev, potovanja.  

3.7.1 Nakupovalne navade v kontekstu trajnosti 

Potrošnja je v zadnjih letih v razvitih državah postala osrednja človekova dejavnost, ki 
prežema in oblikuje naše vsakdanje življenje. V interesu kapitalističnih družb se napredek in 
blaginja merita ravno v količini proizvedenih in prodanih dobrin. V zahodni družbi prevladuje 
netrajnostna potrošnja, ki narekuje tempo v smislu kupovati čim ceneje, čim več in čim prej 
zavreči. Takšen način kupovanja pa ima veliko negativnih posledic na okolje (Sluga, 2011). Za 
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trajnostno potrošnjo je preudarno nakupovanje–kupi samo tisto, kar potrebuješ, in ne tistega, 
kar ti ponujajo–sestavni del življenjskega sloga in se odraža v potrošnikovem vedenju. 

 

Graf 32: V družini običajno nakupujemo 
(N = 142) 

Dobra polovica družin anketiranih učencev (58 %) običajno nakupuje samo izdelke, ki jih 
zares potrebuje, nekaj manj kot polovica družin (42 %) pa tudi izdelke, ki jih nujno ne potrebuje           
(graf 32).  

Za trajnostno potrošnjo je pomembno nakupe načrtovati in se pri nakupovanju držati 
nakupovalnega seznama. 

 

Graf 33: Preden gremo po nakupih, si pripravimo družinski nakupovalni seznam 
(N = 140) 

Družinski nakupovalni seznam si pripravi 69 % družin anketiranih učencev. Samo 31% 
družin si ne pripravi nakupovalnega seznama, preden se odpravi po nakupih (graf 33). 

Papirnate in plastične vrečke so velik onesnaževalec narave. Za izdelavo plastičnih vrečk 
so potrebne ogromne količine energije in nafte, kot odpadni material pa potrebuje neskončno 
veliko časa za razgradnjo. Za papirnate vrečke še vedno izsekavajo gozdove, proizvodnja je 
energetsko potratna in zelo obremenjujoča za okolje (Varujmo okolje, 2009). 
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Graf 34: V trgovino vzamemo nakupovalno vrečo/košaro/nahrbtnik za večkratno uporabo 
(N = 139) 

Anketirani učenci so v 89 odstotkih odgovorili, da pri družinskem nakupovanju v trgovino 
vzamejo nakupovalno vrečo/košaro/nahrbtnik za večkratno uporabo, 11 % družin pri 
nakupovanju ne uporabi nakupovalne torbe za večkratno uporabo (graf 34).  

Pretirano embaliranje, hitri in kratki modni cikli, nenehne novosti itd. povzročajo škodljive 
učinke, ki jih pripisujemo potrošnji (Sluga, 2011). Pri trajnosti potrošnji je zaželene čim manj 
nepotrebne embalaže pri nakupovanju izdelkov. 

 

Graf 35: Ravnanje pri nakupu izdelka z manj/več odpadne embalaže 
(N = 140) 

Možnih je več odgovorov 

Največ družin anketiranih učencev (71 %) kupuje živila v kosu in 69 % živila pakirana v 
embalažnem materialu. Najmanj anketiranih učencev in njihovih staršev kupuje izdelke preko 
spleta (graf 35). 

Pri pouku gospodinjstva v šestem razredu učenci spoznajo pojem ekološka živila. Ekološko 
pridelana hrana je hrana, pridelana na okolju prijazen način, ki vključuje kolobarjenje, uporabo 
hlevskega gnoja, strogo omejuje rabo pesticidov in umetnih gnojil za rastline in spodbuja vzrejo 
živali, ki so odporne proti boleznim in način reje, ki ustreza potrebam živali, zlasti prosto rejo 
(Kostanjevec, 2011). 
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Graf 36: Izbira ekoloških živil in ostalih ekoloških izdelkov 
(N = 139) 

Daleč najpogosteje družine anketiranih učencev (84 %) izberejo ekološka živila, 34 % 
družin izbere ekološka čistila, 23 % družin izbere naravno kozmetiko in oblačila iz ekoloških 
materialov, sledita izbira ekološkega papirja in gospodinjskih aparatov, 6 % družin pa niti ne 
kupuje ekoloških izdelkov (graf 36). 

Zdravje je eden pomembnejših dejavnikov, ki spodbudi potrošnike k nakupu zelenih 
izdelkov. Zdravje je najbolj cenjena vrednota ne samo med zelenimi potrošniki, ampak na 
splošno, med vsemi ljudmi (Sluga, 2011). 

 

Graf 37: Glavni razlogi za izbiro ekoloških izdelkov 
(N = 139) 

Iz grafa 37 je razvidno, da za večino družin (55 %) leži motiv za nakup ekoloških izdelkov 
predvsem v želji po ohranjanju zdravja, 35 % družin se odloča za nakup ekoloških izdelkov, 
ker se zaveda okoljskih problemov, 6 % družin anketiranih učencev ekoloških izdelkov ne 
kupuje. 

Slovenski potrošniki glede na podatke iz raziskave Valicon (2013) najpogosteje nakupujejo 
vsaj enkrat na teden. Kupcev, ki so ob nakupu najprej pozorni na ceno, je okoli 35 odstotkov. 
Približno 80 odstotkov kupcev napolni nakupovalno košarico do polovice ali več s slovenskimi 
živili, ne glede na ceno, in jim je kakovost izdelka za razumno ceno glavno vodilo pri nakupu. 
Pri preverjanju kakovosti se najbolj zanašajo na svoje čute, v nekoliko manjši meri gledajo na 
deklaracije in oznake. Zlasti kupci, ki kupujejo izdelke najboljše kakovosti, so za te proizvode 
pripravljeni plačati tudi do 10 odstotkov več in jih je glede na odgovore v anketi 42 odstotkov. 
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Dobra polovica vseh vprašanih v raziskavi Valicon (2013) pravi, da pred nakupom preveri 
poreklo pridelanih oziroma predelanih živil.  

 

Graf 38: Glavna vodila družinske izbire živil v trgovini 
(N = 139) 

Rezultati raziskave so pokazali, da je anketiranim učencem in njihovim staršem (57 %) 
najbolj pomembna kakovost izdelka, 22 % anketiranih učencev in njihovih družin izbira živila 
glede na ceno izdelka, 14 % glede na izvor in 7 % glede na videz živila. 

Pomemben vidik pri izbiri hrane je sezona, kar pomeni, da posegamo po lokalnih živilih v 
času njihove polne vegetacije, svetujeta Gregorič in Blaznik (2014). Lokalno pridelana živila 
pripomorejo k delovanju lokalnih pridelovalcev, h krajšim transportnim potem in času 
skladiščenja živil ter trajnostni rabi površin, namenjenih pridelavi hrane. Hrana iz oddaljenih 
krajev prispeva k povečani uporabi sredstev za zaščito rastlin in nekaterih aditivov, povečani 
porabi fosilnih goriv, povečanemu hrupu in onesnaženju zraka, večjim količinam nepotrebne 
embalaže, uporabi kemičnih snovi za zaviranje zorenja, podaljševanje trajnosti, ohranjanje 
barve in podobno. V sadju in zelenjavi se med daljšimi dobavami občutno zmanjša vsebnost 
vitaminov in antioksidantov. 

 

Graf 39: Nakup sezonskega (raste v določenem letnem času) sadja in zelenjave 
(N = 139) 

Večina anketiranih učencev (58 %) kupuje samo sezonsko sadje in zelenjavo, ostali (42 %) 
anketirani učenci kupujejo poleg sezonskega sadja in zelenjave tudi drugo sadje in zelenjavo, 
ki je prisotno na trgu (graf 39). 
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Rezultati ankete, ki jo je na vzorcu 637 anketirancev izvedla družba Valicon (2013), so 
pokazali, da večina kupcev na oznake kakovosti sploh ni pozorna in jih tudi poreklo ne prepriča 
pred ceno. 

 

Graf 40: Razlogi za izbiro navadne solate 
(N = 48) 

Večina v naši raziskavi anketiranih učencev in njihovih staršev (67 %) izbere navadno 
glavnato solato zaradi cene, 13 % anketiranih učencev izbere navadno solato, ker je boljša po 
okusu, 8 %, ker je naravna in cenejša, 6 % učencev in njihovih staršev meni, da je navadna 
solata enake kakovosti kot ekološka solata in cenejša (graf 40). 

Lokalno pridelana hrana je okusnejša in hranljivejša, ker je zaužita v času dozorelosti. 
Hrana iz naše bližine je prepotovala manj kilometrov, pri tem je bilo uporabljene manj 
embalaže. 

 

Graf 41: Pogostost kupovanja živil pri bližnjem kmetu ali na tržnici 
(N = 140) 

Večina družin (29 %) včasih kupuje pri bližnjem kmetu ali na tržnici, 24 % družin redko, 
21 % družin pogosto, 18 % zelo pogosto in 9 % družin nikoli ne kupuje pri bližnjem kmetu ali 
na tržnici (graf 41). 

3.7.2 Ravnanje z odpadki 

Odpadek lahko odvržemo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, lahko pa ga odložimo 
tako, da ga bodo komunalna podjetja reciklirala. Mešani odpadki so najbolj problematični za 
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ponovno uporabo in običajno končajo na odlagališču komunalnih odpadkov. S pravilnim 
ločevanjem odpadkov lahko v gospodinjstvih bistveno zmanjšamo količino mešanih odpadkov. 
V procesu recikliranja pride do predelave odpadnega materiala nazaj v surovino, iz katere lahko 
ponovno izdelamo izdelek. Pri tem porabimo bistveno manj energije in surovine (Šprajcar, 
2014). Trajnostno ravnanje z odpadki pomeni recikliranje in ponovno uporabo odpadkov kot 
surovine. 

 

Graf 42: Ponovna uporaba odpadnega materiala 
(N = 138) 

Odpadni material, ki se ga lahko ponovno uporabi, večina anketiranih učencev in njihovih 
družin (71 %) reciklira, 19 % učencev in njihovih staršev odloži odpadke v ločeni zabojnik 
(recikliranje), 10 % anketiranih učencev odpadni material odloži med mešane odpadke, kar je 
nepravilno (graf 42). 

Ostanke hrane lahko razdelimo na porcije in jo zamrznemo, z njo obogatimo različne jedi, 
mariniramo, spečemo, posušimo, kot npr. zelišča, kruh, vkuhavamo zrelo sadje, zgostimo ali 
razredčimo juhe ali omake. 

 

Graf 43: Uporaba ostankov kruha (N = 140) 

Star kruh večina anketiranih učencev in njihovih staršev (53 %) porabi za hranjenje živali,        
32 % ga odvrže v organske odpadke, 15 % iz starega kruha pripravi sladico (graf 43). 

V sodobno modno oblikovanje je potrebno sprejeti koncept sodobnega ekološkega 
trajnostnega razvoja; predvsem v smislu, da stara oblačila preoblikujemo v zanimivejša, okolju 
prijazna oblačila, ker jim podaljšamo nosljivost.  
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Lepo ohranjena in še uporabna oblačila ter tekstilne izdelke lahko tudi podarimo 
sorodnikom, prijateljem, znancem ali oddamo v dobrodelne namene, v center ponovne uporabe 
ali izmenjamo rabljena oblačila na organiziranih izmenjevalnicah.  

 

Graf 44: Rabljena oblačila, ko jih več ne potrebujemo 
(N = 140) 

Večina anketiranih učencev (59 %), podari rabljene obleke sorodnikom, prijateljem, 
znancem; nepotrebno, polovica manj učencev (30%) podari dobrodelnim organizacijam, nekaj 
(8 %) učencev oblačila vrže v smeti, ostali učenci (3 %) jih prodajo trgovinam z rabljenimi 
oblačili ali (2 %) podarijo podjetjem, ki staro oblačilo predelajo in oblikujejo v zanimivejše 
oblačilo (graf 44 ). 

3.7.3 Varčevanje z energijo 

Ne ugašanje luči in ne izključevanje električnih naprav, ko zapustimo prostor, pomeni 
neodgovorno trošenje ogromne količine energije. 

 

Graf 45: Varčevanje z električno energijo doma 
(N = 142)  

Večina anketiranih učencev (54 %) zelo pogosto ugaša luči in električne naprave, ko zapusti 
prostor, 30 % učencev pogosto ugaša luči in električne naprave, pol manj učencev (12 %) včasih 
ugaša luči in električne naprave in 1–2% učencev redko oz. nikoli ne ugaša luči (graf 45 ). 

3.7.4 Trajnostna mobilnost 

Trajnostna mobilnost pomeni uporabo javnega prevoza (avtobus, vlak), uporabo kolesa, 
skiroja ali preprosto hojo. 
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Graf 46: Prihod učencev v šolo 
(N = 142) 

Približno enak delež anketiranih učencev prihaja v šolo ali peš (41 %) ali se pripelje z 
avtomobilom (39 %), 6 % učencev se pripelje z avtobusom, 4 % učencev se pripelje s kolesom 
in drugimi podobnimi prevoznimi sredstvi kot sta skiro, rolka (graf 46). 

V Sloveniji je za otroke, ki živijo več kot 4 km od osnovne šole, ki jo obiskujejo vsaka 
občina, dolžna poskrbeti za prevoz tega otroka v šolo. Starši s svojimi navadami in odločitvami 
zelo vplivajo na mobilnostne vzorce in navade svojih otrok. Prav gotovo bi se dalo katero izmed 
poti, ki so krajše od treh kilometrov, opraviti peš ali s kolesom, izkoristiti čas za pogovor, 
druženje, učenje o prometni varnosti, spoznavanju okolice in podobno. 

 

Graf 47: Drugi načini prihoda učencev v šolo (N = 12) 

Učenci se poslužujejo tudi drugih načinov prihoda v šolo: največ uporabljajo skiro (42 %), 
sledi kombinacija hoje, kolesa ali avta (25 %), nato uporaba hoverboarda (17 %), v 8 % pa 
včasih uporaba skiroja, včasih rolke in kdaj tudi kolesa. 

Izdelek, ki je mladim danes gotovo blizu, je mobilni telefon. Veliko povpraševanje po 
mobilnih telefonih in njihov nenehen razvoj ter nepotrebne menjave še dobrih aparatur 
prispevajo k povečani porabi naravnih virov in povečanju količine odpadkov, tudi nevarnih.  
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Graf 48: Število mobilnih telefonov, ki jih učenci posedujejo 
(N = 141) 

Anketirani učenci so imeli v povprečju do sedaj že 3 mobilne telefone, trenutno uporabljajo 
dva prenosnika, doma shranjujejo v povprečju še dva mobilna telefona, ki ju več ne uporabljajo 
(graf 48). 

Kuharske oddaje so postale v zadnjih letih zelo priljubljene, najprej v tujini, nato še pri nas. 
Kuharski mojstri navadno v teh oddajah predajajo kuharsko znanje na najvišjem nivoju in na ta 
način dosegajo čim več občinstva, običajno oglašujejo zdrav način prehranjevanja in 
promovirajo kuharski poklic. 

 

Graf 49: Vpliv aktualnih kuharskih oddaj  na pripravo domačih jedilnikov  
(N = 138) 

Kljub velikemu porastu predvsem tujih kuharskih oddaj v medijih, večina anketiranih 
učencev in njihovih staršev (63 %) kuharskih oddaj niti ne spremlja, 28 % učencev nova, 
uporabljena živila v kuharski oddaji vključi v pripravo jedi, 9 % učencev pri pripravi jedi 
upošteva samo postopek priprave jedi in ne surovin (graf 49). 

Delo na vrtu družinam poleg kakovostne hrane omogoča tudi, da vzpostavijo tesnejši stik z 
naravo ter način pridelave hrane, ki varuje naravo in okolje. 
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Graf 50: Pridelava zelenjave doma na vrtu 
(N = 140) 

Večina družin (44 %) si zelenjavo pridela doma na vrtu, 31 % družin dobi zelenjavo od 
sorodnikov, 25 % anketiranih učencev si zelenjave ne pridela na domačem vrtu (graf 50). 

3.8 Kvalitativna analiza učnega načrta za predmet gospodinjstvo in izbirni 
predmet sodobna priprava hrane z vidika vzgoje in izobraževanja za 
trajnostni razvoj 

Po pregledu učnih načrtov obveznega predmeta gospodinjstvo in izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane z vidika ciljev in vsebin, ki obravnavajo trajnostni razvoj smo ugotovili, 
da te vsebine niso zastopane oz. so premalo izpostavljene v učnih načrtih in katalogih znanj. 

 Analizirali smo vse vsebine, ki obravnavajo področje trajnostnega razvoja, in so že 
vključene v učni načrt predmetov gospodinjstvo in sodobna priprava hrane. Vsebine 
posameznih modulov omogočajo tudi aktualizacijo predmeta z vidika trajnostnega razvoja in 
bi jih bilo smiselno vključiti v posodobljene učne načrte predmetov gospodinjstvo in sodobna 
priprava hrane oz. že v sam nabor splošnih in operativnih ciljev umestiti cilje, ki bodo jasno 
opredelili trajnostni vidik. V sklopu posameznih modulov smo predlagali vključitev novih, 
aktualnih pojmov s področja trajnostnega razvoja. 

3.8.1 MODUL: BIVANJE IN OKOLJE 

Vsebine, ki obravnavajo področje trajnostnega razvoja, in so že vključene v učni načrt 
predmetov gospodinjstvo in sodobna priprava hrane v okviru modula Bivanje in okolje, so 
povezane s pravilnim ravnanjem z odpadki, recikliranjem, vnovično uporabo in količinskim 
zmanjševanjem odpadkov ter varčevanjem z vodo in energijo. 
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Pojmi Dodatni pojmi ali razlaga Vključenost 

pojma 

(da/ne) 

viri onesnaženja, emisij  viri onesnaževanja zraka, vode in tal ter 

posledično spremembe v naravi, onesnaženje kot 

posledica sodobnega načina življenja 

NE 

zmanjševanje onesnaževanja, 

emisij 

ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja NE 

odpadki/pravilno 

ravnanje/recikliranje 

vrste odpadkov, viri njihovega nastajanja, pravilno 

ravnanje z odpadki, ločeno zbiranje odpadkov,  

recikliranje, vnovična uporaba in količinsko 

zmanjševanje  

DA 

podnebne spremembe podnebne spremembe in z njimi povezane 

naravne katastrofe, ukrepi za boj proti podnebnim 

spremembam in njihovim posledicam. 

NE 

viri surovin in izkoriščanje 

surovin 

posledice nesmotrnega izkoriščanja surovin NE 

Varčevanje z energijo vzroki in posledice povečane uporabe energije, 

pomen varčevanja z energijo, varčna uporaba 

energije 

DA 

varčevanje z vodo ukrepi za varčno ravnanje z vodo  DA 

nevidna voda količina vode, ki jo vsebujejo proizvodi oz. količina 

vode, ki se jo je porabilo za izdelavo proizvoda 

NE 

naravni viri naravna bogastva, surovine (viri surovin in 

izkoriščanje), dobrine, posledice nesmotrnega 

izkoriščanja, prehod na trajnostno gospodarjenje z 

naravnimi viri  

NE 

obnovljivi in neobnovljivi viri 

energije 

obnovljivi in neobnovljivi, alternativni viri energije, 

vpliv fosilnih goriv in alternativnih virov energije 

na okolje 

NE 

trajnostno kmetijstvo ekološko, trajnostno, sonaravno kmetijstvo; vplivi 

kmetijstva na ekosisteme 

NE 

trajnostni način proizvodnje  trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in 

njihova učinkovita raba 

NE 

trajnostna mobilnost trajnostni prevoz/promet/transport NE 
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V sklopu modula Bivanje in okolje predlagamo vključitev novih, aktualnih pojmov s 
področja trajnostnega razvoja:  

− nevidna voda, 

− trajnostno kmetijstvo, 

− trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, 

− trajnostni način proizvodnje, 

− obnovljivi in neobnovljivi viri energije,  

− trajnostna mobilnost. 

3.8.2 MODUL: EKONOMIKA GOSPODINJSTVA 

V okviru modula Ekonomika gospodinjstva so vsebine, vključene v učna načrta predmeta 
gospodinjstvo in izbirni predmet sodobna priprava hrane ter obravnavajo področje trajnostnega 
razvoja, povezane s pojmi trajnostna poraba, potrošništvo, potrošnik, zeleno nakupovanje, 
načrtovanje nakupov. 
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Pojmi Dodatni pojmi ali razlaga Vključenost 

pojma 

(da/ne) 

pravična trgovina pravični delovni pogoji za zaposlene NE 

potrošništvo potrošniško vedenje, ravnanje, pojav potrošništva 

oglasi, vpliv potrošništva na okolje, razvijanje 

kritičnega in odgovornega odnosa do potrošništva, 

vzgoja potrošnika, potrošnik in obveznosti 

DA 

potrošnik Izbira sebi primernega živila, varstvo potrošnikovih 

pravic, zaščita potrošnika, vzgoja potrošnika, vplivi 

propagande na potrošnika, potrošnikova 

osveščenost, ekološko osveščen potrošnik 

DA 

trajnostna, ekološka poraba kupovanje izdelkov  z upoštevanjem trajnostnih, 

ekoloških meril 

DA 

trajnostna potrošnja sestavni del trajnostnega življenjskega sloga, se 

odraža na potrošnikovem vedenju pri kupovanju 

izdelkov iz ekološke in družbeno odgovorne 

proizvodnje 

NE 

trajnostni potrošnik ekološko in družbeno odgovoren državljan NE 

okoljski in etični vidiki 

proizvodnje in potrošnje 

nesmotrno izkoriščanje surovin, tekstilnih 

delavcev, slabi delovni pogoji 

NE 

zeleno potrošništvo zeleno poslovanje, zelena tehnologija, zeleni 

produkti 

NE 

zelena delovna mesta zelena delovna mesta podpirajo prehod v zeleno 

gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in socialno 

pravičnost, pomembno zmanjšuje škodljive vplive 

na okolje in izčrpavanje naravnih virov 

NE 

zeleno nakupovanje značilno za ekološko osveščenega potrošnika, 

zmanjševanje onesnaževanja okolja 

DA 

načrtovanje nakupov načrtovani nakupi, nenačrtovani nakupi, družinski 

nakupovalni seznam, preudarni nakupi 

DA 
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V okviru modula Ekonomika gospodinjstva se odpira možnost za razmislek o vpeljavi 
naslednjih pojmov:  

− trajnostna potrošnja, 

− pravična trgovina, 

− trajnostni potrošnik, 

− zeleno potrošništvo, 

− zelena delovna mesta, 

− okoljski in etični vidiki proizvodnje. 

 

3.8.3 MODUL: HRANA IN PREHRANA 

Pri modulu Hrana in prehrana nismo zasledili vsebin, ki obravnavajo področje trajnostnega 
razvoja.  

Pojmi Dodatni pojmi ali razlaga Vključenost 

pojma 

(da/ne) 

recikliranje v kuhinji  ekološko kuhinja uveljavlja koncept kuhanja z nič 

oz. s čim manj odpadkov pri pripravi jedi. Nič se ne 

zavrže, vse se ponovno uporabi. 

NE 

lokalna samooskrba lokalno pridelana hrana NE 

trajnostna pridelava hrane pridelava hrane na okolju prijazen način NE 

 

V okviru modula Hrana in prehrana predlagamo vključitev pojmov:  

− trajnostna pridelava hrane, 

− lokalna samooskrba, 

− recikliranje v kuhinji. 
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3.8.4 MODUL: TEKSTIL IN OBLAČENJE 

Pri modulu Tekstil in oblačenje so vsebine povezane z oznakami za kakovost izdelka 
najbližje področju, ki ga obravnava trajnostni razvoj. V kontekstu trajnosti lahko v modulu 
Tekstil in oblačenje izpostavimo pojem hitra moda, trajnostna moda in pojem certifikat 
kakovosti. 

 

Pojmi Dodatni pojmi ali razlaga Vključenost 

pojma 

(da/ne) 

hitra moda cenena modna oblačila, posnema luksuzne modne 

trende 

NE 

trajnostna moda kakovostni materiali, kakovostna oblačila NE 

certifikat kakovosti za tekstil zagotavlja informacijo o skrbi za okolje, delovnih 

pogojih ipd. pri izdelavi tekstilnega izdelka 

NE 

znaki kakovosti blagovna znamka, znak kakovosti, pomen znakov 

kakovosti 

DA 

 

V kontekstu trajnosti lahko v modulu Tekstil in oblačenje izpostavimo naslednje pojme: 

− hitra moda, 

− trajnostna moda, 

− certifikat kakovosti za tekstil. 
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4 Sklepi 

V pričujočem magistrskem delu smo se posvetili raziskovanju vključenosti trajnostnega 
razvoja v učna načrta obveznega predmeta gospodinjstvo in izbirnega predmeta sodobna 
priprava hrane z vidika ciljev in vsebin pouka gospodinjstva. Po pregledu literature in izvedbi 
ter analizi prav za to raziskavo oblikovanega vprašalnika glede znanja, mnenja in vedenja 
učencev smo prišli do več pomembnih ugotovitev. 

Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere vsebine, ki obravnavajo področje 
trajnostnega razvoja so vključene v učna načrta predmetov gospodinjstvo in sodobna priprava 
hrane?«. Pri pregledu učnih načrtov obveznega predmeta gospodinjstvo in izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane z vidika ciljev in vsebin, ki obravnavajo trajnostni razvoj, smo 
ugotovili, da te vsebine niso oziroma so premalo zastopane v učnih načrtih. Vsebine, ki 
obravnavajo področje trajnostnega razvoja in so že vključene v učna načrta predmeta 
gospodinjstvo in sodobna priprava hrane v okviru modula Bivanje in okolje, so povezane s 
pravilnim ravnanjem z odpadki, recikliranjem, vnovično uporabo in količinskim 
zmanjševanjem odpadkov ter varčevanjem z vodo in energijo. V okviru modula Ekonomika 
gospodinjstva so vsebine, ki obravnavajo področje trajnostnega razvoja, v učnem načrtu 
povezane s pojmi: trajnostna poraba, potrošnik, potrošništvo, zeleno nakupovanje, načrtovanje 
nakupov. Pri modulu Hrana in prehrana vsebin, ki obravnavajo področje trajnostnega razvoja, 
nismo zasledili, pri modulu Tekstil in oblačenje pa bi izpostavili vsebine, povezane z oznakami 
za kakovost tekstilnega izdelka. 

Za rezultate odgovorov na drugo raziskovalno vprašanj:» Katere aktualne vsebine s 
področja trajnostnega razvoja bi bilo smiselno vključiti v posodobljene učne načrte predmetov 
gospodinjstvo in sodobna priprava hrane?« smo predlagali v sklopu modula Bivanje in okolje 
naslednje aktualne pojme: nevidna voda, trajnostno kmetijstvo, trajnostno gospodarjenje z 
naravnimi viri, trajnostni način proizvodnje, obnovljivi in neobnovljivi viri energije, trajnostna 
mobilnost. V okviru modula Ekonomika gospodinjstva bi bilo smiselno vpeljati naslednje 
aktualne pojme: trajnostna potrošnja, pravična trgovina, trajnostni potrošnik, zeleno 
potrošništvo, zelena delovna mesta, okoljski in etični vidiki proizvodnje. V modul Hrana in 
prehrana predlagamo vključitev pojmov trajnostno pridelana hrana, lokalna samooskrba, 
recikliranje v kuhinji. V kontekstu trajnosti lahko v modulu Tekstil in oblačenje vključimo 
pojme kot so: hitra moda, trajnostna moda ter certifikat kakovosti za tekstil. V okviru sedmih 
temeljnih načel učnega načrta za gospodinjstvo predlagamo vključitev načela trajnosti, ki 
združuje tako načela ekološkosti kot etičnosti in gospodarnosti hkrati. 

Rezultate odgovorov na tretje raziskovalno vprašanje: »Kako dobro učenci poznajo izbrane 
pojme, ki so obravnavani v učnih načrtih za gospodinjstvo 5. in 6. razreda ter sodobne priprave 
hrane, in izbrane aktualne pojme, ki niso vključeni v omenjene učne načrte?« smo povezali z 
znanjem oziroma s pravilnostjo odgovorov učencev na zastavljena anketna vprašanja. V sklopu 
modula Bivanje in okolje so učenci pri odgovorih na vprašanja pokazali največ znanja v zvezi 
z recikliranjem, ločevanjem odpadkov oz. ponovno uporabo odpadkov. Večina učencev je 
poznala odgovor na vprašanje o pravilnem ravnanju z nevarnimi odpadki. Kar prepričljivo 
znanje so učenci pokazali pri odgovorih na vprašanja o varčevanju z energijo v lastnem 
gospodinjstvu in o nakupu energetsko učinkovitih aparatov. Največ neznanja v okviru modula 
Bivanje in okolje zasledimo v odgovorih učencev pri pojmu nevidna voda. V okviru modula 
Hrana in prehrana je večina učencev pokazala znanje pri odgovoru na vprašanje v povezavi z 
najbolj okoljevarstvenim načinom prehranjevanja. Manj prepričljivo znanje pa so učenci 
pokazali pri odgovorih na vprašanja o porabi energije in vode za prirejo govejega mesa ter za 
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pridelavo fižola v povezavi z enakovrednim nadomestilom živalskih beljakovin, na primer 
fižola z govejim mesom. Največ neznanja v odgovorih učencev pri modulu Tekstil in oblačenje 
smo zasledili pri aktualnih pojmih, ki jih v okviru pouka gospodinjstva učenci niso obravnavali 
niti v 5. niti v 6. razredu. Pojma se nanašata na hitro modo in certifikat kakovosti tekstila, kljub 
temu da večina učencev kar dobro razlikuje med oznako za certifikat kakovosti na tekstilnem 
izdelku in oznako blagovne znamke.  

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju: »Katera pri pouku pridobljena znanja, ki se 
povezujejo s trajnostnim razvojem, učenci prenašajo v svoje vsakdanje življenje?« nas je 
zanimalo, kakšno je mnenje učencev glede pogostosti uporabe znanja, ki ga učenci pridobijo 
pri pouku gospodinjstva in ga nato uporabijo v vsakdanjem življenju. Ugotavljali smo, ali 
učenci znanje in veščine, pridobljene pri pouku gospodinjstva in izbirnega predmeta, prenašajo 
v vsakdanje življenje. 

S t-testom smo preverjali stališča učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva pri modulu 
Ekonomika gospodinjstva v vsakdanjem življenju. T-test ni pokazal statistično pomembnih 
razlik med mnenji anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci glede uporabe pri pouku 
gospodinjstva pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju o ravnanju z denarjem, varčevanju, 
varčevanju pri nakupu, nakupovanju z nakupovalnim lističem, načrtovanju nakupov in 
kupovanju nepotrebnih izdelkov. Vsi anketirani učenci pogosto uporabijo znanje, pridobljeno 
pri pouku gospodinjstva. Učenci 5. razredov po zbranih podatkih nekoliko bolj pogosto kot 
ostali učenci. 

S t-testom smo preverjali tudi stališča učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva pri modulu Hrana 
in prehrana v vsakdanjem življenju. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med mnenji 
anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci glede uporabe pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju o uporabi ostankov hrane pri pripravi druge jedi, 
ustvarjanju čim manj odpadkov pri pripravi jedi, razmišljanju o posledicah svojih odločitev na 
porabo energije in vode ter okolje, kompostiranju ostankov hrane in kuhanja. Vsi anketirani 
učenci pogosto uporabijo znanje pridobljeno pri pouku gospodinjstva v okviru prehranskega 
modula, kot še posebej uporabno znanje v vsakdanjem življenju učenci navajajo kuhanje. 

S t-testom smo preverjali stališča učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva pri modulu Bivanje 
in okolje v vsakdanjem življenju. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med mnenji 
anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci glede uporabe pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju o podpori onesnaževanja okolja pri potrošnji 
izdelka pripeljanega od zelo daleč, kupovanju izdelkov za večkratno uporabo in razmišljanju o 
posledicah svojega nakupa na okolje. Statistično pomembne razlike so se pokazale med mnenji 
učencev 5. razreda in učenci višjih razredov glede izogibanja pakiranim živilom in zavračanja 
plastičnih vrečk pri nakupovanju, pri čemer učenci 5. razredov nekoliko bolj pogosto uporabijo 
znanje v vsakdanjem življenju kot ostali učenci. Vsi anketirani učenci pogosto uporabijo znanje 
pridobljeno pri pouku gospodinjstva v okviru modula Bivanje in okolje. Učenci 5. razredov po 
zbranih podatkih še nekoliko bolj pogosto kot ostali učenci.  

S t-testom smo preverjali stališča učencev med učenci 5. razreda in ostalimi učenci o 
pogostosti uporabe znanja, ki so ga učenci pridobili pri pouku gospodinjstva pri modulu Tekstil 
in oblačenje v vsakdanjem življenju. T-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med stališči 
anketiranih učencev 5. razreda in ostalimi učenci o uporabi pri pouku gospodinjstva 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju, in sicer glede podpore izkoriščanja tekstilnih 
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delavcev pri nakupu uvoženega tekstilnega izdelka, kupovanja tekstilnih oblačil iz naravnih 
materialov, izmenjave rabljenih oblačil, krpanja oblačil, šivanja, predelave in oblikovanja 
starega oblačila v zanimivejše oblačilo. Vsi anketirani učenci pogosto uporabijo znanje, 
pridobljeno pri pouku gospodinjstva v okviru tekstilnega modula. Vsi anketirani učenci menijo, 
da najmanjkrat pri pouku gospodinjstva pridobljeno znanje v vsakdanjem življenju uporabijo 
pri predelavi in oblikovanju starega oblačila v zanimivejše oblačilo. 
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5 Zaključek 

Največ znanja so anketirani učenci pokazali pri odgovorih na vprašanja, ki so zapisana v 
učnih načrtih in obravnavana pri pouku. Največ neznanja pa zasledimo v zvezi z novimi pojmi, 
ki niso zapisani v učnih načrtih in jih učenci niso obravnavali pri pouku niti v 5. niti v 6. razredu 
ali pri izbirnem predmetu. Učni načrti so učno ciljno naravnani, natančno vodijo učitelja in ga 
usmerjajo v procesu poučevanja, zato lahko sklepamo o pomembni vlogi znanja in pomenu 
izobraževanja učencev za usvojitev novih pojmov s področja trajnosti, ki jih predlagamo za 
vključitev v učni načrt. 

Na določeno vedenje učencev vplivajo druge osebe oz. modeli, ki jih posameznik opazuje 
in posnema (Bandura, 1986). V največjem odstotku družine ravnajo trajnostno predvsem v 
primeru ločevanja odpadkov glede na vrsto odpadkov. Večina družin upošteva smernice za 
trajnostno rabo mobilnega telefona. Družine anketiranih učencev se v večini zavedajo, da je 
znanje priprave jedi pomembno in doma pogosto vključujejo v pripravo obrokov učence. 
Bistveno manj se družine zavedajo svoje podpore onesnaževanju okolja in izkoriščanju 
tekstilnih delavcev pri nakupovanju cenenih in uvoženih izdelkov, pripeljanih od zelo daleč.  

Zanimalo nas je tudi, kakšno je mnenje učencev glede pogostosti uporabe znanja, ki ga 
učenci pridobijo pri pouku gospodinjstva in nato uporabijo v vsakdanjem življenju. Rezultati 
kažejo, da ni bilo statistično pomembnih razlik med mnenji anketiranih učencev 5. razreda in 
učencev višjih razredov o uporabi pri pouku gospodinjstva in pouku izbirnega predmeta 
pridobljenega znanja v okviru modula Ekonomika gospodinjstva, Hrana in prehrana ter Tekstil 
in oblačenje. Statistično pomembne razlike so se pokazale le v mnenju učencev 5. razreda in 
učencev višjih razredov glede izogibanja pakiranim živilom in zavračanja plastičnih vrečk pri 
nakupovanju v okviru modula Bivanje in okolje. Vsi anketirani učenci menijo, da je najbolj 
uporabno in pogosto prenosljivo znanje v vsakdanje življenje kuhanje in najmanjkrat 
uporabljeno znanje, pridobljeno pri pouku gospodinjstva, predelava in oblikovanje starega 
oblačila v zanimivejše oblačilo.  

Po pregledu učnih načrtov obveznega predmeta gospodinjstvo in izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane z vidika ciljev in vsebin, ki obravnavajo trajnostni razvoj, smo 
ugotovili, da vsebine trajnostnega razvoja niso oziroma so premalo zastopane v učnih načrtih.  

Tudi zaradi sprejete Agende za trajnostni razvoj 2030, ki je bila podpisana septembra 2015 
s strani večine vlad in visokih predstavnikov držav sveta, se kažejo potrebe, da zaradi zapisanih 
ciljev trajnostnega razvoja države svoje politike in s tem tudi vzgojno–izobraževalno delo 
usmerijo in oblikujejo v smeri načel trajnostnega razvoja. Za uspešno in zanesljivo spremembo 
družbe, ki je slonela na prevelikem potrošništvu in antropocentričnem mišljenju na vseh treh 
področjih (okoljskem, gospodarskem in socialnem) je torej nujna vključitev trajnostne 
kompetence v celotno vertikalo vzgoje in izobraževanja. Potrebno jo je vključiti v učne načrte 
in kataloge znanj, ki naj vodijo učitelja pri načrtovanju, usmerjanju in izpeljavi vzgojno–
izobraževalnega dela, saj bomo le tako lahko dosegli spremembe v mišljenju in delovanju 
družbe v smeri trajnostnega razvoja in nenazadnje dosegli tudi cilje, ki so zapisani v Agendi za 
trajnostni razvoj 2030. 

Glede na zgoraj opisano lahko povzamemo, da je tudi pri pouku gospodinjstva potrebno 
mlade ozaveščati o nujnosti trajnostnega razvoja. Sama vsebina pouka gospodinjstva omogoča 
vključitev in dopolnitev že obstoječih ciljev s področja trajnostnega razvoja z vseh treh področij 
trajnostnega razvoja: okoljskega, gospodarskega in socialnega. Pri tem pa velja poudariti tudi, 
da je pri poučevanju trajnostnega razvoja in razvijanju trajnostne kompetence nujna 
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medpredmetnost, saj trajnostne kompetence ne moremo razvijati zgolj v okviru enega 
predmeta. Z interdisciplinarnostjo, povezovanjem in prepletanjem vsebin šolskih predmetov, 
bomo z vidika trajnostnega razvoja dosegli tudi željeni rezultat: trajnostno usmerjeno družbo. 
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