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POVZETEK 
 

V diplomskem delu obravnavamo tematiko ponovne rabe materialov pri pouku tehnike in 

tehnologije. Osrednja metoda pridobivanja informacij zajema zbiranje in preučevanje 

literature, deskriptivno metodo teoretičnih prispevkov ter analizo in interpretacijo izsledkov.  

Družba, v kateri danes živimo, je zelo potrošna. Za življenje potrebujemo veliko energije in 

virov, stranski negativni produkti, ki nastajajo pri tem, onesnažujejo okolje, v katerem 

bivamo. V ta namen je v diplomskem delu najprej definiran odpadek in nastanek le-tega ter 

zaradi raznolikosti tudi vrste odpadkov. Pri današnji količini odpadkov je zelo pomembno, 

kako z njimi ravnamo. Najnovejše strategije gospodarjenja z odpadki so naravnane  

k zmanjševanju količine odpadkov, ponovni uporabi in predelavi odpadkov ter k okolju 

primerni odpravi odpadkov. S pomočjo hierarhije odpadkov lahko učinkoviteje stremimo  

k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi odpadkov in k oblikovanju sistemov brez 

odpadkov. Prioriteta današnjega gospodarstva bi morala biti krožna ekonomija, katere cilj je 

ohraniti čim večjo vrednost izdelkov in materialov. Učinkovit odnos do okolja je treba graditi 

že zgodaj. Šolstvo in z njim tudi učni sistem igra pri tem veliko vlogo. Pri različnih predmetih 

so prisotne teme in vsebine, ki so povezane z okoljsko problematiko onesnaževanja. V času 

šolanja pridobijo učenci dovolj teoretične podlage o varovanju okolja, premalo pa je tega 

prenesenega v prakso. Tehnika in tehnologija je takšen predmet, pri katerem učenci veliko 

časa praktično delajo, zaradi tega bi bil idealen za praktično učenje na področju ponovne 

uporabe. Izkaže se, da je ponovne uporabe materialov pri pouku tehnike zelo malo. To lahko 

pripisujemo večji zahtevnosti pouka, precejšnji meri prilagodljivosti, pridobivanju že 

uporabljenih materialov in izdelkov. Zato so v diplomskem delu predstavljeni primeri dobrih 

praks, nekateri pristopi ozaveščanja učencev o onesnaževanju ter načini ponovne uporabe.   

 

 
KLJUČNE BESEDE:  

 

Odpadki, gospodarjenje z odpadki, ponovna raba in recikliranje materialov, pouk tehnike in 

tehnologije. 



III 

Re-Use of Materials in Technology and Engineering 

Lessons 
 

SUMMARY  
 

In this dissertation we discuss the theme of reuse materials in the class of design and 

technolgy. The main method in the gathering of the information is collecting and studying the 

literature, descriptive method of tehnical articals and analizing nd interpretation of results. 

Society that we live in is very consumable. For living we need a lot of energy and diffeent 

sources. All the side negative products that is created along the way are polluting the 

enviroment in which we live in. 

In this disseration we firstly define the waste and how it is produced and secondly what type 

of wastes there is. At today's quantity of waste the really important thing is how we deal with 

them. The latest strategies of managing waste are set to reduce the waste, reuse of the waste, 

recycling waste and how to destruct the waste environment friendly. With the help of 

heirarchy of the waste we can be more effective in regards of not polutting the environment so 

much and how to plan systems that can work withouth making waste. Priority of nowadays 

managment should be circulate economy, the goal of its is to preserve the biggest value of 

products and materials as possible. 

Thee key to the effective and good relationship to the environment is to start early. School 

systems and learning through the play are having a big imapact on that. In different subjects 

there are problems and contents that are regarding environmental issues. In the years of 

studying pupils get the teoretical  facts but not enough of practical knowledge. Technic and 

technology is that kind of subject where pupils are spending a lot of time practicaly working, 

which means that this subject would be ideal. We can see that there is not enough of reusing 

the material in classes. We can assume that this is because of the more difficult classes, 

considerable flexibilty, gathering the already used materials and products etc. That is way in 

this disseration we will discuss sxamples of good practice, some of the approaches to teach 

pupils about pollution and also the way to reuse. 

 

 

KEY WORDS: 
 

Waste, waste management, reuse and recycling of materials, Design and technology lessons  

. 



 IV 

 

 



V 

KAZALO 

 

 
1 UVOD ...................................................................................................................................................... 1 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA ...................................................................... 1 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA ..................................................................................... 2 
1.3 METODOLOGIJA DELA ................................................................................................................. 3 
1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ .................................................................................. 3 

2 ODPADKI ............................................................................................................................................... 5 

2.1 DEFINICIJA IN NASTANEK ODPADKOV .................................................................................... 5 
2.2 VRSTE ODPADKOV ........................................................................................................................ 5 
2.3 RAVNANJE Z ODPADKI ................................................................................................................. 8 
2.4 ONESNAŽEVANJE OKOLJA .......................................................................................................... 9 

3 GOSPODARJENJE Z ODPADKI ...................................................................................................... 11 

3.1 KROŽNA EKONOMIJA ................................................................................................................. 13 
3.2 UPORABNOST ODPADKOV KOT SEKUDARNIH SUROVIN .................................................. 15 
3.3 ŽIVLJENJSKI KROG IZDELKA .................................................................................................... 15 

3.3.1 Zviševanje življenjske dobe izdelkov ........................................................................................ 16 
3.4 EKO-DESIGN IN TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE ...................................................................... 16 

4 ONESNAŽEVANJE OKOLJA TER PONOVNA RABA MATERIALOV PRI POUKU TIT ..... 18 

4.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA ..................................................................................................... 18 
4.1.2 Naravoslovje in tehnika ........................................................................................................... 19 
4.1.3 Tehnika in tehnologija ............................................................................................................. 20 

4.2 MATERIALI PRI POUKU TIT ....................................................................................................... 21 
4.2.1 Papir ......................................................................................................................................... 21 
4.2.2 Les............................................................................................................................................. 22 
4.2.3 Umetne snovi ............................................................................................................................ 23 
4.2.4 Kovine ....................................................................................................................................... 24 

4.3 PRIMERI DOBRIH PRAKS ............................................................................................................ 24 
4.3.1 Center ponovne uporabe .......................................................................................................... 24 
4.3.2 Ekologi brez meja ..................................................................................................................... 25 
4.3.3 Ekošola ..................................................................................................................................... 26 

4.4 POUK TIT ........................................................................................................................................ 27 
4.4.1 Načini ponovne rabe in reciklaže ............................................................................................ 30 

4.5 ANALIZA PONOVNE RABE IN RECIKLAŽE ............................................................................. 34 

5 DISKUSIJA ........................................................................................................................................... 37 

6 ZAKLJUČEK ....................................................................................................................................... 39 

7  LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................................... 41 

 



 VI 

 

AKRONIMI IN OKRAJŠAVE 
 

 SURS Statistični urad Republike Slovenije 

 TIT Tehnika in tehnologija 

  EU Evropska unija 

 

 



 1 

1 UVOD 

 

Današnja družba, v kateri živimo, je zelo potrošna. Za življenje potrebujemo veliko 

količino energije in virov. Stranski negativni produkti, ki nastajajo pri tem, 

onesnažujejo okolje, v katerem bivamo.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Odpadki predstavljajo čedalje večji problem onesnaževanja okolja in ogrožanja vodnih 

virov. Čim prej se moramo zavedati tega in čedalje več pozornosti posvečati varovanju 

narave in ekološkemu ravnanju z odpadki. Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije je prebivalec Slovenije v letu 2017 v povprečju proizvedel kar 478 kg 

komunalnih odpadkov, kar je 1,3 kg na dan (SURS, b. d.). Nastajanje odpadkov ter 

njihovo upravljanje je zmeraj večji problem, vendar se še premalo zavedamo pomena 

varovanja človekovega okolja. Odpadno embalažo skoraj zmeraj odvržemo kot 

odpadek, ne da bi pri tem pomislili, da bi jo lahko ponovno uporabili na koristen način 

ali pa jo predelali v nekaj novega. 

 

Če hočemo čim prej začeti skrbeti za ta pereč problem onesnaževanja okolja z odpadki, 

moramo začeti že zgodaj, torej pri otrocih. Zelo pomembno je, da začnemo ozaveščati 

otroke že v vrtcih in kasneje v osnovnih šolah. Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, 

ki mora nuditi učencem dovolj koristnih informacij in pogledov, mora jih spodbujati, da 

začnejo razmišljati o tem problemu ter jih mora ekološko osveščati. Samo teoretično 

znanje za mlajše vedoželjne seveda ni dovolj, moramo ga prenesti v prakso. Možnosti 

recikliranja in ponovne uporabe posameznih materialov je precej, le nekaj časa in 

kakšno dobro idejo potrebujemo za bolj zelen svet. Pri predmetu tehnika in tehnologija 

lahko to storimo na več načinov. Iz neuporabnega odvrženega odpadka lahko z nekaj 

obdelovalnimi postopki ustvarimo nov, ponovno uporaben predmet. S tem ekološko 

tematiko na zanimiv način približamo učencem ter jih še dodatno motiviramo za 

izdelavo ustvarjalnih predmetov. Gre za dodatno vrednost in kvaliteto pouka, hkrati pa 

prispevamo k bolj vzdržnemu okolju in tako imenovani krožni ekonomiji (Goggin in 

Lawler, 1998). Vsak izdelek ima določen življenjski cikel, katerega vloga pomembno 
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vpliva na okolje. Delna rešitev je eko-design, ki skuša odpraviti te negativne vplive na 

okolje, ki se pojavljajo v celotnem življenjskem ciklu izdelkov (Stables, 2009). 

 

Osrednja tematika diplome je predstavitev možnosti ponovne uporabe nekaterih 

materialov pri pouku tehnike in tehnologije. Zakaj bi morali vsakič kupovati nove 

materiale, če lahko uporabimo že odvržene. Le-te je možno ravno tako oblikovati in 

obdelati z raznimi obdelovalnimi postopki, ki se jih uporablja pri pouku. Učencem bi 

takšni materiali predstavljali večji izziv in bi z njimi dosegli tudi boljšo inovativnost 

končnih izdelkov. Na začetku se bomo najprej osredotočili na problem onesnaževanja  

z odpadki. V tem kontekstu bomo opisali, kakšne odpadke poznamo ter strategije 

ravnanja z odpadki. Predstavili bomo pomen krožne ekonomije in pripadajoč metuljni 

diagram. Ugotovili bomo, kje se v učnem načrtu, ki zajema pouk tehnike, pojavijo teme 

povezane z onesnaževanjem okolja ter ponovno rabo materialov. Opisali bomo 

materiale, ki se uporabljajo pri pouku tehnike. Poudarili bomo tako prednosti kot tudi 

slabosti oziroma pasti, s katerimi bi se lahko srečali ob ponovni uporabi materialov in 

raznih polizdelkov. Tako bomo lažje poiskali načine učinkovite ponovne uporabe in 

reciklaže le-teh. Motivira nas misel, da zmanjšamo količino odpadkov pri pouku tehnike 

in tehnologije ter da skušamo kakovostno uporabiti odpadek. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti možnosti ponovne uporabe materialov pri pouku 

tehnike in tehnologije. Analiza je pomembna predvsem zaradi pomanjkanja avtorjev, ki 

bi se s podobno tematiko ukvarjali. 

 

Z diplomskim delom želimo doseči naslednje cilje (C 1−5): 

C1: Opisati problem onesnaževanja okolja z odpadki. 

C2: Predstaviti strategije ravnanja z odpadki. 

C3: Ugotoviti, kje in kako se v učnem načrtu za osnovno šolo pri tehniki pojavijo  

teme/vsebine, ki so povezane z onesnaževanjem okolja ter ponovno rabo materialov. 

C4: Opisati materiale, ki jih uporabljamo pri pouku tehnike. 

C5: Poiskati načine ponovne uporabe materialov pri pouku tehnike in tehnologije. 
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1.3 METODOLOGIJA DELA 

 

Pri raziskavi bomo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja. 

 

Osrednja metoda je  teoretično-kavzalna metoda, ki zajema: 

 zbiranje in preučevanje domače in tuje literature, 

 deskriptivno metodo teoretičnih prispevkov,  

 analizo in interpretacijo izsledkov. 

 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

Diplomsko delo je glede na cilje in vsebino skupaj z uvodnim poglavjem ločeno na 

sedem glavnih poglavij.  

 

 V drugem poglavju diplomskega dela obravnavamo temo odpadkov, zato je na 

začetku najprej definicija odpadka in opis nastanka le-tega. Za tem so 

predstavljene vrste odpadkov in proces ravnanja z odpadki. Poglavje zaključimo 

s tem, kako odpadki onesnažujejo okolje. 

 

 Gospodarjenje z odpadki opisujemo v tretjem poglavju. Najprej predstavimo, 

kam se usmerja razvoj glede upravljanja z odpadki in v ta namen opišemo 

najnovejšo hierarhijo odpadkov. Seznanimo se s krožno ekonomijo, saj je cilj  

le-te, da ohranja čim večjo vrednost izdelkov in materialov. Po uporabi 

odpadkov kot sekundarnih surovin, spoznamo življenjski cikel izdelka. 

Zaključimo s primeroma oblikovanja, ki vplivata na zmanjšanje količine 

odpadkov in onesnaževanja okolja. To sta eko-design in trajnostno oblikovanje.   

 

 V četrtem osrednjem poglavju opredelimo problem onesnaževanja okolja ter 

ponovne rabe materialov pri pouku TIT. Vključno s tem pregledamo učni 

sistem, natančneje predmeta naravoslovje in tehnika ter TIT in teme, ki 

vključujejo onesnaževanje okolja in ponovno rabo. Opišemo materiale, ki se 

uporabljajo pri TIT, ter spoznamo primere dobrih praks raznih ustanov, 

zavodov, društev, ki si prizadevajo za ozaveščanje družbe o okoljski 

problematiki. Sledi obravnava nekaterih pristopov in tehnik za spodbujanje 
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učencev k razmišljanju in iskanju rešitev za čistejšo naravo. Predstavljenih je 

tudi nekaj zanimivih primerov izdelkov ponovne uporabe. Na koncu poglavja ne 

smemo mimo prednosti in slabosti ponovne rabe, reciklaže materialov in 

proizvodov.    

 

 Peto poglavje zajema diskusijo, podrobnejše ugotovitve o tem, ali je doseženih  

vseh pet zastavljenih ciljev diplomskega dela. 

 

 Zaključek (šesto poglavje) je namenjen povzetku teoretičnega dela vsebine  

o odpadkih, gospodarjenja z njimi ter povezave s predmetom tehnike in 

tehnologije. Sklepne misli smo oblikovali na podlagi pridobljenih znanj pri 

pisanju diplomskega dela. 
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2 ODPADKI 

 

Odpadki so del našega vsakdana. Morda se nam zdi, da jih sami ne ustvarimo toliko, da 

nas bi moralo skrbeti. Če pomislimo še na ostale ljudi postane problem obsežnejši. 

Odpadkov ne ustvarjamo samo doma v gospodinjstvih, le-ti se kopičijo tudi v vseh 

industrijskih dejavnostih, v kmetijstvu, infrastrukturi … 

 

2.1 DEFINICIJA IN NASTANEK ODPADKOV 

 

Odpadki so stranski proizvodi, ki nastajajo pri vseh dejavnostih oziroma aktivnostih 

človeka. Po navadi so v trdnem agregatnem stanju ter se zavržejo v bližini. Odpadek je 

torej vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava ali mora zavreči (Zore, 

2015). 

 

Nastajanje odpadkov je pojav, ki spremlja človeštvo že od samega začetka. Dolgo časa 

z njim ni bilo večjih težav, v zadnjem obdobju pa so zaradi različnih dejavnikov, kot sta 

naraščanje prebivalstva in vedno večja poraba naravnih virov, odpadki postali velik 

problem. Zelo pomembno je dejstvo, da se ti odpadki ne reciklirajo v celoti, temveč 

povzročajo onesnaženost okolja, zraka, vode in prsti (Bevk, 2017). 

 

Katere vrste odpadkov proizvaja posamezna dejavnost, je odvisno od vhodnih snovi  

v procesih, od tehnoloških postopkov, vračanja snovi nazaj v procese, interne predelave, 

življenjskega standarda in nivoja komunalne oskrbe, od življenjskih in potrošnih navad 

prebivalstva in socioloških elementov lokalnih skupnosti (Zore, 2015). 

 

2.2 VRSTE ODPADKOV 

 

Odpadki imajo različne lastnosti in izvore, zato jih je potrebno med seboj razlikovati. 

Na splošno so odpadki bolj uporabni, če se jih zbere v nepomešani obliki, saj ločeno 

zbrani odpadki predstavljajo surovinski potencial za snovno in energetsko izrabo (Zore, 

2015). 

V različnih virih je klasifikacija odpadkov podana na več načinov. Oglejmo si nekaj 

najpogostejših. 
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Odpadke lahko delimo v različne skupine. Delimo jih lahko glede na (Šeruga, 2013): 

 agregatno stanje (trdno, tekoče, plinasto), 

 material (papir, steklo, plastika, kovina …), 

 fizikalne lastnosti (gorljive, negorljive), 

 vir nastanka (komunalni, industrijski, kmetijski …), 

 varnostno raven (nevarni, nenevarni). 

 

Drugi kriterij, ki se pogosto uveljavlja, loči naslednje vrste odpadkov (Zore, 2015): 

 komunalni, 

 industrijski, 

 nevarni, 

 posebni odpadki. 

 

Med komunalne odpadke uvrščamo odpadke iz gospodinjstev: embalaža, ostanki 

hrane, tekstila, pepel, prah; velike in kosovne odpadke: kosi pohištva, gospodinjski 

aparati; ulične odpadke; odpadke iz zasebnih in javnih vrtov, zelenic ter nasadov. 

Pogosto pa mednje zaradi praktičnih in ekonomskih razlogov sodijo tudi mineralizirano 

blato iz komunalnih čistilnih naprav, odpadki iz gostinskih obratov in ostalih storitvenih 

dejavnosti ter gradbeni odpadki (Zore, 2015). 

 

Gospodinjski odpadki predstavljajo od 50 % do 75 % vseh komunalnih odpadkov. Na 

splošno se v bogatejših in bolj industrializiranih državah odvrže več komunalnih 

odpadkov na prebivalca kot v manj razvitih (Parker, 2004). 

 

Industrijski odpadki nastajajo ob vsej proizvodni verigi, od pridobivanja surovin in 

njihovega prevoza do končnih izdelkov v tovarnah ter njihovega nameščanja  

v trgovine. Nekateri industrijski odpadki in odpadne snovi niso vidni na prvi pogled. To 

so razne tekočine odplaknjene v vodni sistem potokov, rek, jezer in morij. Vsaka vrsta 

industrije ima svojevrstne težave z odpadki. Za izdelavo papirja in kartona ter predelavo 

hrane in pijač so potrebne velike količine vode, ki bi jo bilo treba po uporabi očistiti, 

vendar se jo očisti zelo majhen procent (Parker, 2004). 

 

Nevarni odpadki so tisti, ki imajo: nevarne fizikalno-kemijske lastnosti, nevarne 

lastnosti za zdravje, nevarne lastnosti za okolje. Običajno izkazujejo katero od 
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naslednjih lastnosti ali kombinacij: vnetljivost, korozivnost, reaktivnost, toksičnost ali 

radioaktivnost (Zore, 2015). Mednje spadajo toksični in jedrski odpadki. Zanje je 

značilno, da morajo biti varno shranjeni in jasno označeni. Pri vsakem koraku njihovega 

odstranjevanje je potrebna velika previdnost (Parker, 2004). 

 

Med posebne odpadke se običajno uvrščajo tisti, pri katerih se zaradi lastnosti ali 

zaradi zakonodaje uporabljajo postopki ravnanja, ki se razlikujejo od splošno veljavnih 

(Zore, 2015). 

 

V Sloveniji je v letu 2017 nastalo 6,2 milijona ton odpadkov (slika 1), od tega največ 

gradbenih (44 %). 

 

Slika 1: Vrste nastalih odpadkov (SURS, b. d.). 

 

V zadnjih petih letih se kilogrami komunalnih odpadkov, ki jih prebivalec Slovenije 

proizvede, vsakoletno večajo (slika 2). Leta 2013 je povprečen Slovenec proizvedel  

414 kg komunalnih odpadkov, leta 2017 pa 487 kg, kar je 73kg več (SURS, b. d.).    
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Slika 2: Rast komunalnih odpadkov (SURS, b. d.). 

 

2.3 RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Pri današnji količini odpadkov in raznolikosti le-teh je zelo pomembno, da vemo kako  

z njimi ravnati.  

 

Najlažje je, da jih pustimo v kupih na smetiščih, z nekaj več truda jih lahko sežgemo  

v sežigalnicah ali jih zakopljemo na odlagališčih in nazadnje, kar je najboljše, lahko jih 

recikliramo ali ponovno uporabimo (Parker, 2004). 

Strategija ravnanja z odpadki je zasnovana na (Šeruga, 2013): zmanjševanju in 

preprečevanju nastajanja odpadkov, ločenem zbiranju odpadkov na izvoru nastanka, 

predelavi odpadkov ter varnem odlaganju tistih odpadkov, ki jih vsaj za zdaj še ni 

možno predelati. 

 

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje in transport odpadkov, obdelavo in predelavo 

odpadkov, odlaganje odpadkov ter termično obdelavo odpadkov. 

 

Zbiranje odpadkov je prva faza ravnanja z odpadki. Tehnično mora biti prilagojena 

naslednjim fazam oziroma nadaljnji obravnavi. Zaradi lastnosti, uporabe in možnosti 

predelave ter odstranjevanja odpadkov je možnih več načinov zbiranja glede na 

naslednja kriterija: 

 materialno sestavo odpadkov (ločeno zbiranje na izvoru, mešano zbiranje na 

izvoru ali kombinacija obeh), 
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 transport. 

Transport odpadkov predstavlja funkcijsko povezavo med ostalimi fazami 

gospodarjenja z odpadki in je osrednji element v sistemu. Pri zbiranju in transportu se 

pojavljajo številne omejitve, ki izhajajo iz značilnosti oskrbovanih območij, 

naravovarstvenih in okoljskih zahtev ter tehničnih možnosti. Cestna vozila, železnica in 

vodni transport so danes v svetu največkrat uporabljeni transportni sistemi za prevoz 

odpadkov. 

Odpadki se mehansko procesirajo s podobnimi postopki, kot se predelujejo čisti 

oziroma osnovni materiali. Postopki predelave in obdelave se delijo na: mehanske, 

biološke, kemijske in kombinacije, ki so najpogosteje mehansko-biološke. Tehnologije 

mehanske obdelave so sklopi, pri katerih se običajno odpadki drobijo in meljejo, 

ločujejo na posamezne materiale, sejejo in stiskajo. V odpadkih se pojavljajo organski 

materiali, ki so različno primerni za biološko predelavo. Lahko so biološko razgradljivi 

(les, papir, slama, listje, ostanki hrane) ali pa biološko nerazgradljivi (večina vrst 

plastike, guma, usnje). Postopki kemične obdelave so tisti, pri katerih spremembe 

povzroča kemijska sila. najpogosteje so uporabljeni za zmanjšanje vsebnosti tekočin in 

odstranitev nevarnih lastnosti odpadkov. Kombinirane postopke sestavljata procesa 

mehanske obdelave in biološke predelave. Cilj teh postopkov je v večini primerov 

proizvesti produkt podoben kompostu. 

Pravilno urejena odlagališča odpadkov so zgrajena na terenu, neprepustnem za vodo in 

na obloženih tleh z neprepustnim materialom. Lokacija za odlagališča mora biti skrbno 

izbrana in mora ustrezati zahtevam glede varstva voda, zraka in krajine. Odpadke se 

odlaga na površini – površinska odlagališča in pod površjem zemlje – globinska 

odlagališča. 

 

Toplotna obdelava odpadkov je pretvorba odpadkov v stabilne, za okolje nenevarne 

trdne, tekoče in plinaste produkte s pomočjo toplote. Problem, ki nastaja pri teh 

postopkih, so emisije v okolje. Glavna razloga za toplotno obdelavo sta izraba 

sproščene energije iz odpadkov ter zmanjšanje količine le-teh (Zore, 2015). 

 

2.4 ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

 

Zaradi potrošnega načina življenja se letna količina odpadkov povečuje. Posledično pa 

se s tem povečuje tudi vpliv na okolje. 
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Kopičenje odpadkov na izpostavljenih mestih ustvarja veliko nevarnost. Odpadki 

privabljajo živali, kot so muhe, komarji in podgane, le-te pa prenašajo različne bolezni. 

Dež izpira nevarne kemikalije iz odpadkov in onesnažuje okoliška tla in vodotoke. 

Poleg tega pa odpadki na odlagališčih povzročajo obupen smrad (Parker, 2004). Pri 

razgradnji organskih snovi nastaja odlagališčni plin, ki ga sestavlja največ metana in 

ogljikovega dioksida, amonijaka ter žveplovih in klorovih spojin, ki so strupene (Zore, 

2015). 

 

Sežiganje odpadkov se zdi dobra ideja, ampak vključuje mnogo težav hkrati pa prispeva 

k segrevanju ozračja. Goreče snovi oddajajo gost dim, ki potemni ozračje in se useda na 

tla kot umazan prah. Nekatere vrste odpadkov pri gorenju sproščajo strupene 

kemikalije. Problem nastane tudi, če odpadki pred sežigom niso ustrezno ločeni. Nastali 

pepel in ostanki vsebujejo toksične snovi, te pa lahko iztekajo in postanejo nov vir 

škodljivega onesnaževanja (Zore, 2015). 

 

Vse več težav je z odvrženimi odpadki. V veliki večini so ti odvrženi v morja. Slana 

voda prežre zunanjost in sprosti kemikalije v vodo. Valovi, plimovanje in morski tokovi 

raznesejo odpadke daleč naokoli, kar škoduje ribam, morskim pticam in drugim 

morskim bitjem, pa tudi ljudem, če na primer zaužijejo ribo, ki se je hranila s strupenim 

planktonom (Parker, 2004). Pomemben dejavnik, ki prispeva k onesnaževanju okolja, 

so tudi divja odlagališča. Nenadzorovano in nelegalno ljudje odlagajo izrabljene 

gospodinjske aparate, avtomobile in avtomobilske gume, razne kosovne in gradbene 

odpadke, s katerimi onesnažujejo podtalnico, floro in favno ter kvarijo videz pokrajine 

(Šeruga, 2013). 

 

V zadnjih letih se je razvila ideja, da je vsak od nas del okoljskega prostora, ki zajema 

količino materialov in energije, ki jih z odpadki potrošimo. Zemlja ima končen celotni 

okoljski prostor, saj so nekateri naravni viri omejeni z uporabo, ekosistemi pa tudi 

prenašajo onesnaževanje le do določene mere. Zato je potrebno strmeti k zmanjšanju 

okoljskega prostora. Ker veljamo za zelo potrošno družbo, je potrebno zmanjšati 

količino proizvodov, ki jih proizvajamo, in jih porabiti in rabiti čim manj (Goggin in 

Lawler, 1998). 
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3 GOSPODARJENJE Z ODPADKI 

 

Vsaka proizvodnja ima za cilj produkcijo dobrin, ki v končni fazi prihajajo v potrošnjo 

in se tam uničijo. Gre za tok materiala od surovin do končnih produktov. Tako v fazi 

produkcije kot v zadnjem členu potrošnje nastajajo odpadki raznih vrst. Usmeritve 

razvoja gospodarjenja z odpadki v splošnem vsebujejo (Zore, 2015): 

 zmanjševanje količin odpadkov, 

 ponovna uporaba odpadkov – predelava in obdelava, 

 okolju primerna odprava odpadkov. 

 

Pri najnovejši hierarhiji odpadkov, imenovani Zero Waste hierarhija, je glavna prioriteta 

oblikovanje sistemov brez odpadkov. Hierarhija ima 7 ravni (slika 3), in sicer dve 

povezani z izdelkom in pet z odpadki. Najučinkovitejše gospodarjenje z odpadki je 

tisto, ki zavrača izdelke in proizvode, če jih ne potrebuje, in preoblikuje poslovne 

modele tako, da zmanjša porabo virov in odpadkov za izdelke in embalažo. 

 

 

Slika 3: Zero Waste hierarhija (Ekologi brez meja, b. d.). 
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Prva raven hierarhije zajema dejavnosti, povezane s preprečevanjem nastajanja 

odpadkov. Tu gre v precejšnji meri za premišljevanje, kako brez odpadkov in za 

oglaševanje izdelkov za enkratno uporabo, ki jih lahko nadomestimo z alternativami. 

Druga raven hierarhije se posveča povečanju trga uporabljenih izdelkov, ki niso postali 

odpadki, izdelkom, ki imajo premalo izkoriščeno vrednost, in tistim, ki bodo postali 

odpadki, čeprav niso izgubili uporabne vrednosti. Cilj te ravni je torej preprečiti, da bi 

bili tovrstni izdelki zavrženi in najti načine, kako jih vrniti v gospodarstvo. Naslednja 

raven je priprava za ponovno uporabo in vključuje prizadevanje za čiščenje, popravilo 

in obnovo predmetov, ki so postali odpadki, da bi lahko ponovno postali uporabni. 

Četrta raven hierarhije se ukvarja z vprašanjem, kaj je v idealnem scenariju zadnja 

možnost za ohranjanje materialov v trajnostnem upravljanju z viri. Predvsem gre za 

vprašanje, kako ločeno zbrane odpadke preoblikovati v visokokakovostne sekundarne 

surovine z recikliranjem, kompostiranjem in anaerobno presnovo. Peta raven, snovna in 

kemična izraba, je usklajena z vizijo krožnega gospodarstva, ki je v osnovi vezano na 

ohranjanje materialnih virov. Postopki materialne izrabe in biološke obdelave mešanih 

odpadkov v sistemih z visokimi stopnjami ločenega zbiranja zagotavljajo stroškovno 

učinkovit način za ohranjanje vrednosti virov ob hkratnem zmanjšanju odlaganja.  

Na naslednji ravni upravljanja z ostanki gre za predhodno biološko stabilizacijo 

odpadkov, kar omogoča varno odlaganje. Sistemi so zasnovani tako, da povečujejo 

količino ločeno zbranih organskih odpadkov in zmanjšujejo količino preostanka 

odpadkov. Zadnja raven hierarhije za nesprejemljive označuje možnosti, ki ovirajo 

prehod v krožno gospodarstvo, uničujejo vire ali so okoljsko nesprejemljive: odlaganje 

nestabilnih odpadkov, smetenje, kakršnakoli oblika sežiganja mešanih odpadkov  

s kisikom ali brez. 

Zero Waste hierarhija ravnanja z odpadki ni popolna, a Evropi dobro služi za 

zmanjšanje okoljskih vplivov ravnanja z odpadki. Vseeno z njo ni mogoče doseči 

ambicioznih ciljev krožnosti in trajnosti ter življenja brez odpadkov, kar predstavlja 

zastavljeni cilj (Ekologi brez meja, b. d.). 

 

Čeprav se ravnanje z odpadki v Evropski uniji izboljšuje, trenutno evropsko 

gospodarstvo še vedno izgublja precejšnjo količino potencialnih sekundarnih surovin. 

Cilj politike EU za ravnanje z odpadki je zmanjšati vpliv odpadkov na okolje in zdravje 

ter izboljšati učinkovitost virov. Trenutni okoljski program, ki poteka od leta 2014, bo 
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vodil evropsko okoljsko politiko do leta 2020. Program vključuje tri prednostna 

področja:  

 zaščititi, ohranjati in povečati naravni kapital EU – od rodovitnih tal in plodnih 

zemljišč, do morij, sladke vode in čistega zraka, 

 gospodarno ravnati z viri, spodbujati zeleno in konkurenčno gospodarstvo  

z nizkimi emisijami ogljika, 

 zaščititi državljane EU pred okoljskimi vplivi in tveganji za zdravje in dobro 

počutje. 

Vizijo programa bodo pomagali doseči naslednji dejavniki: boljše izvajanje zakonodaje, 

izboljšanje baze predaje znanja državljanom in oblikovalcem, pametnejše naložbe v 

okoljsko in podnebno politiko, vključevanje okoljskih zahtev v druge politike 

(kmetijstvo, energetika, promet), bolj trajnostna mesta, pomoč EU pri reševanju 

mednarodnih okoljskih in podnebnih izzivov (Avsec idr., 2019). 

 

3.1 KROŽNA EKONOMIJA  

 

Krožno gospodarstvo je produkt krožne ekonomije, katerega cilj je ohraniti čim večjo 

vrednost izdelkov in materialov. To pomeni, da ustvari sistem, ki omogoča dolgo 

življenjsko dobo, optimalno ponovno uporabo in predelavo ter recikliranje izdelkov in 

materialov. Materiali krožijo v ciklih, ki delujejo v skladu z več pogoji. 

 

Kot je vidno iz metuljnega diagrama slike 3.1 sta najobsežnejša cikla biološki cikel in 

tehnični cikel. Razumljivo je, da organski materiali sledijo drugačnemu postopku 

ponovne uporabe kot tehnični. Tehničnih materialov, kot so fosilna goriva, plastika in 

kovine, ni mogoče povsem obnoviti, zato je pomembno, da se v tehničnem ciklu 

ustrezno upravlja s končno zalogo. »Uporabo« materialov nadomešča »poraba«, kar 

pomeni, da se po uporabi materialov le-ti ponovno pridobivajo iz ostalih tokov. Biološki 

materiali, kot so bombaž, hrana in voda, se lahko vnesejo v sistem s pomočjo bioloških 

procesov. V biološkem ciklu so materiali lahko v uporabi dokler niso onesnaženi in 

ekosistem ni preobremenjen. 

V okviru tehničnega cikla obstajajo različne stopnje ponovne uporabe. Manjši kot so 

cikli (slika 4), manj obdelovalnih postopkov, dela, energije in novega materiala 

zahtevajo, kar pomeni, da je ohranjena večja vrednost. Možni načini ponovne uporabe 

so: 
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 popravilo in vzdrževanje (obnavljanje izdelkov med uporabo podaljša 

življenjsko dobo izdelkov), 

 ponovna uporaba in ponovna distribucija, 

 obnova in predelava, 

 recikliranje (posamezni deli ali material se predelajo za ponovno uporabo). 

 

V biološkem ciklu se recikliranje odvija v kaskadah. To pomeni, da če izdelek ni več 

sposoben izpolniti začetne funkcije, dobi neko novo funkcijo, v kateri se lahko ponovno 

primerno uporabi. Medtem ko se material uporablja v kaskadah, se kakovost materiala 

zmanjšuje in porablja se energija. Kaskadni sistem se razlikuje od neposredne ponovne 

uporabe in recikliranja. Na primer: recikliranje je drobljenje starih majic v bombažna 

vlakna za ponovno uporabo, ponovna uporaba je prodaja rabljenih oblačil v trgovini, 

kaskadni sistem pa je uporaba starih majic kot polnilo za blazine (Circular Economy, 

2016). 

 

 

 

Slika 4: Metuljni diagram (Circular Economy, 2016). 
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3.2 UPORABNOST ODPADKOV KOT SEKUDARNIH SUROVIN 

 

Na splošno so odpadki bolj uporabni, če se jih zbere v čisti, nepomešani obliki po 

materialih. Govorimo o homogenih materialih. V nekaterih skupinah odpadkov, 

predvsem industrijskih, je to razmeroma preprosto doseči, v nasprotnem primeru pa so 

komunalni zaradi različnosti materialov bistveno manj primerni za sekundarne surovine. 

O tem, ali je odpadek primeren za sekundarno izrabo, se presoja glede na: 

 okoljski kriterij (tvorba in vsebnost škodljivih snovi, nižanje stopnje recikliranja, 

poraba naravnih virov, energije in prostora), 

 ekonomski kriterij (povpraševanje na trgu, stopnja onesnaženosti, stalnost 

dobavljenih količin, cena novih materialov), 

 tehnični kriterij (kakovost reciklata, primernost za ponovno uporabo, kapaciteta 

predelave, škodljivost materiala, možnost ločevanja). 

Proces snovne izrabe mora biti primerno zastavljen, saj je na primer pri recikliranju 

mogoče sekundarno surovino uporabiti le v omejenem deležu, medtem ko za izdelavo 

nekega drugega proizvoda sekundarno surovino porabimo največkrat v celoti. S tem čas 

končne oskrbe izdelka premaknemo za nekaj predelovalnih ciklusov. Prihranek 

naravnih virov v danem časovnem obdobju je enak zmanjšanju količine nastalih 

odpadkov (Zore, 2015). 

 

3.3 ŽIVLJENJSKI KROG IZDELKA 

 

Vsak izdelek ima svoj življenjski krog ali cikel, ki je sestavljen iz pridobivanja snovi, 

proizvodnje, transporta, uporabe, odstranitve ter odlaganja tega izdelka. Po izteku 

življenjskega kroga proizvod v večini primerov postane odpadek.  

 

Vplivi proizvodov so skozi življenjski krog na okolje različni. Tako je lahko nek 

proizvod v fazi nastanka okolju prijazen, ker se zanj uporabi malo surovin in energije,  

v fazi uporabe nima vpliva na okolje, ko pa postane odpadek, sta lahko njegova 

predelava ali odstranjevanje ekonomsko nesprejemljiva z veliko škodljivih vplivov na 

okolje in nesorazmernim vložkom energije. Zato je pri ocenjevanju vplivov na okolje 

potrebno opazovati celotno življenjsko dobo. Življenjsko dobo se analizira z metodo 

imenovano s kratico LCA (Life Cycle Assessment). Z njo se lahko oceni okoljske 

vplive ter se določen proizvod primerja s konkurenčnimi ter identificira ključne stopnje, 
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v katerih bi spremembe znižale vplive na okolje. Vključuje pa tudi ponovno 

proizvodnjo, uporabo in ravnanje z izdelkom, ko postane odpadek. LCA metoda je 

vodilna in trenutno edina mednarodno standardizirana za ocenjevanje vplivov izdelkov 

v njihovih življenjskih ciklih (Zore, 2015). 

 

Pri vsaki stopnji v življenjskem ciklu izdelka, vključno s pridobivanjem materialov, 

proizvodnjo izdelka, distribucije in umika izdelka, je potrebno spremljati okoljske 

vplive. Zato se je uveljavila besedna zveza »od zibelke do groba«, katere pomen je 

zmanjšati energijo, odpadke in onesnaževanje skozi celoten življenjski cikel izdelka 

(Goggin in Lawler, 1998). 

 

Izdelkov na splošno ni mogoče deliti na slabe in dobre ali okolju prijazne in neprijazne. 

Potrebno je analizirati življenjske cikle različnih proizvodov in šele nato oceniti 

primernost izbranega materiala in izdelka samega s stališča vplivov na okolje. 

Najpomembnejši prispevek pregleda življenjskega cikla izdelka se kaže v izboljšanju 

obstoječih materialov, izbiri najprimernejših materialov in najuporabnejših produktov 

(Knez idr., 2016). 

 

3.3.1 Zviševanje življenjske dobe izdelkov 

 

Zaradi vse večje svetovne konkurence je ta vidik v nasprotju z ekonomijo masovne 

proizvodnje izdelkov. Proizvajalci težijo k vedno novejšim in izpopolnjenim produktom 

za trženje. Tako še uporabni proizvodi zastarajo zaradi novih, ki so sodobnejši, 

modernejši, varnejši, bolj energetski, prijaznejši do ljudi in okolja. Zaradi tega se bolj 

kot zviševanje življenjske dobe izdelkom, išče rešitve v proizvodnji, ki temelji na 

recikliranju in ponovni uporabi materialov. Za takšne izdelke se je uveljavil izraz 

»prijazni izdelki« (Zore, 2015). 

 

3.4 EKO-DESIGN IN TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE 

 

Eko-design je okoljsko zasnovano oblikovanje, katerega cilj je energetska učinkovitost, 

zmanjšanje količine odpadkov ter na splošno vplive na okolje. Temelji na uporabi 

recikliranih, nestrupenih materialov in na tem, da se jih porabi čim manj. Analiza 
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življenjskega cikla izdelka je primerna osnova za pristop k eko-design-u (Goggin in 

Lawler, 1998).  

 

Koncept trajnostnega oblikovanje ne vključuje le okolja, ampak tudi socialne in 

materialne pogoje, skrb za kakovost življenja ter razvoj in etiko »manj je več«. 

Spodbuja občutek spoštovanja do materiala in okolja (Goggin in Lawler, 1998). 

 

Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča zadovoljevanje današnjih potreb, ne da bi se 

zaradi tega zmanjšale možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. 

Ključnega pomena pri trajnostnem razvoju je trajnostno oblikovanje, katerega naloga je 

ustvariti proizvode za današnje potrebe tako, da se bo za prihodnje generacije ohranilo 

dovolj naravnih virov. Bistvo je torej opustiti netrajnostno gospodarstvo, zmanjšati 

porabo neobnovljivih virov, namesto njih pa uporabiti trajnostne materiale in čisto 

energijo iz obnovljivih virov. Trajnostni materiali so tisti, za katere porabimo najmanj 

energije, po možnosti zeleno energijo, ki ne prispeva k onesnaževanju okolja z izpusti in 

odpadki, so iz hitro rastočega naravnega vira, lahko se jih reciklira (Knez idr., 2016). 
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4 ONESNAŽEVANJE OKOLJA TER PONOVNA 

RABA MATERIALOV PRI POUKU TIT 

 

Temeljni odnos do onesnaževanja okolja je treba graditi že zgodaj in dolgoročno. 

Šolstvo igra pri tem veliko vlogo, saj se znotraj vsakega učnega sistema pojavljajo 

predmeti in teme, ki so povezane z okoljsko problematiko onesnaževanja. Poučevanje 

mora biti naravnano tako, da se učenci ne le zavedajo problemov in jih razumejo, 

ampak da se z njimi ukvarjajo in jih skušajo rešiti. Pri ozaveščanju so ključnega pomena 

učitelji, ki morajo učence najprej razumeti in jih nato spodbuditi ter vključiti k iskanju 

rešitev (Goggin in Lawler, 1998).  

 

4.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA  

 

V osnovni šoli učenci vsebine in poglavja povezane s tehniko spoznavajo preko treh 

obveznih predmetov. Najprej se s tehniko srečajo v prvi triadi, in sicer s predmetom 

spoznavanje okolja, v četrtem razredu sledi predmet naravoslovje in tehnika. Tehnična 

znanja in kompetence pridobivajo do osmega razreda, kjer s predmetom tehnika in 

tehnologija tudi zaključijo sklop tehničnega osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Ker je najlažje in najučinkoviteje pristopiti k okoljskim vprašanjem čim bolj zgodaj, 

torej ko so učenci v osnovni šoli, je potrebno pregledati, kje v učnem načrtu predmetov 

iz tehnike so področja in teme, ki vključujejo tovrstno problematiko. 

 

4.1.1 Spoznavanje okolja 

 

Predmet spoznavanje okolja zajema nadaljevanje in usmerjanje spontanega raziskovanja 

sveta in odkrivanja pojavov in procesov v naravnem in družbenem okolju. Poteka v prvi 

triadi osnovnošolskega izobraževanja. V njem so združene vsebine več področij, tako 

naravoslovnih in tehničnih kot družboslovnih. 

 

V tretjem razredu učni načrt tega predmeta pri tematskem sklopu snovi vključuje cilj, 

kjer učenci: 
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 vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, za katere je 

treba poskrbeti ter da lahko nekatere odpadke ponovno uporabimo. 

 

V času vseh treh let izobraževanja v sklopu tega predmeta, tematski sklop okoljska 

vzgoja združuje naslednje cilje, učenci: 

 znajo opisati kako sami in drugi vplivajo na naravo, 

 znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja, 

 vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali in rastline ugodne, včasih pa 

škodljive, 

 znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja, 

 spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje, 

 poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaževanja vode, zraka in tal 

(Kolar idr., 2011). 

 

4.1.2 Naravoslovje in tehnika 

 

Naravoslovje in tehnika je predmet, ki ga učenci obiskujejo v četrtem in petem razredu 

osnovne šole in nadgrajuje predmet spoznavanje okolja iz prvega  

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Pri predmetu se prepletajo področja naravoslovja in 

tehnike. Bistveno pri predmetu je izkustveno doživljanje in učenje (Vodopivec idr., 

2011). 

Četrti razred zajema pri področju spreminjanja lastnosti snovi naslednje operativne cilje, 

pri katerih učenci znajo: 

 utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 

 razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč, 

 dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, 

plastika, kovine), 

 poznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (baterije, zdravila, 

barvila). 

V petem razredu na področju shranjevanja snovi znajo učenci: 

 prepoznati nevarne snovi na podlagi simbolov in z njimi ustrezno ravnati, 

 ugotoviti pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi ter jo vrednotiti  

z naravovarstvenega vidika. 
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Pri obravnavi prehranjevalne verige in spleta učenci znajo: 

 napovedati posledice človekovega nenehnega posega v naravno okolje in 

vrednotiti učinke le-tega, 

 utemeljiti pomen trajnostnega razvoja (Vodopivec idr., 2011). 

 

4.1.3 Tehnika in tehnologija 

 

Predmet tehnika in tehnologija se izvaja v šestem, sedmem in osmem razredu devetletne 

osnovne šole. Učenci pri pouku spoznavajo, kako se naravne zakonitosti lahko 

uporabljajo v tehniki. V okviru predmeta učenci spoznajo razne tehnične in tehnološke 

probleme, ki jih skušajo z uporabo preprostih orodij in postopkov rešiti. Edinstvenost 

tehnike je v tem, da povezuje naravoslovna in tehnična znanja s prakso (Fakin idr., 

2011).    

Učenci v šestem razredu pri uporabi in izdelavi papirja: 

 ročno izdelajo papir, 

 utemeljijo pomen zbiranja odpadnega papirja. 

V sedmem razredu pri dopolnitvi znanja o umetnih snoveh, njihovih lastnostih, 

proizvodnji in vplivu na okolje, učenci: 

 predstavijo prednosti in slabosti umetnih snovi ter vpliv povečane rabe na 

okolje, 

 ocenijo svojo vlogo in vlogo drugih pri varovanju okolja. 

V osmem razredu učenci znanje o kovinah in vplivu na okolje pokrijejo z naslednjim 

operativnim ciljem: 

 utemeljijo namen zbiranja in predelave dotrajanih predmetov za okolje (Fakin 

idr., 2011).    

Na podlagi učnega načrta predmetov, ki zajemajo pouk tehnike v osnovni šoli, lahko 

razberemo, da so učenci dobro seznanjeni o pomenu, zbiranju, uporabi in skladiščenju 

odpadkov. Zadostno mero znanja pridobijo tudi o materialih, ki jih pri pouku 

uporabljajo, in vplivu slednjih na okolje. Vsebine, ki bi vključevale ponovno rabo in 

recikliranje materialov pa skoraj da ni, razen operativnega cilja, kjer učenci sami 

reciklirajo in ročno izdelajo papir.  
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Učenci pri pouku tehnike dobijo dobro teoretično osnovo o problematiki onesnaževanja 

okolja. Vendar opaziti in zavedati se problema ni dovolj, treba je seveda nekaj storiti, 

izdelati, spremeniti, popraviti, da bo prihodnost boljša in narava čistejša. 

 

4.2 MATERIALI PRI POUKU TIT  

 

Pri pouku tehnike in tehnologije se učenci rokujejo z različnimi materiali. Z uporabo 

preprostih orodij in strojev izdelujejo predmete iz različnih gradiv ter preizkušajo 

njihove lastnosti. Ker se papirnata gradiva najlažje obdeluje, se učenci z njimi srečajo 

najprej, nato izdelujejo iz raznih vrst lesa in umetnih mas, na koncu pa še iz kovine, ki 

je kar se tiče obdelovalnih postopkov najzahtevnejša. 

 

4.2.1 Papir 

 

Papir je medij, ki je zaslužena za zapis mnogih zgodovinskih odkritij in prenos znanj 

med generacijami. Je material, pridobljen iz naravnih in obnovljivih surovin. Primarna 

surovina so celulozna vlakna, rastlinskega izvora, ki so večinoma pridobljena iz lesa. 

Sekundarna surovina pa so praktično vse vrste odpadnega papirja in kartona. Danes si 

civilizacije brez papirja ne znamo predstavljati, saj je nepogrešljiv za tiskanje in razno 

embalažo (Knez idr., 2016).  

 

Papir lahko kategoriziramo na več načinov. Lahko ga delimo po fizikalnih, kemijskih 

ali mehanskih lastnostih, po načinu uporabe, po kvaliteti ... Najpogosteje ga delimo na 

(Ekologi brez meja, b. d.): 

 papir za tisk (zaradi relativno visoke vsebnosti dodatkov za vpojnost, trdoto in 

barvil, se težje razgradi in zato pred recikliranjem potrebuje dodatno obdelavo, 

vsaj odstranitev črnila), 

 navadni papir (ves papir na katerega pišemo, navadno ga recikliramo skupaj  

s papirjem za tisk), 

 papir najboljše kvalitete (vrednostni papir, zemljevidi, dokumenti; tak papir ima 

ponavadi točno določeno funkcijo že od začetka, kar vpliva na nabor dodatkov 

in osnovnih surovin; precej je trpežen in ostane uporaben dolgo časa, ob koncu 

življenjske dobe se lahko predela celo v oblačila, redko se ga tudi kompostira), 
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 časopisni papir (manj kvaliteten oziroma obdelan, je cenejši od ostalih, ima 

dokaj visoko gorljivost), 

 ovojni papir (navadno zelo tanek, najpogosteje uporabljen za darilne vrečke, je 

relativno potraten in zaradi površinske obdelave težko ponovno uporaben, 

recikliranje le-tega ni enostavno). 

 

Papir je vsestransko uporaben in velja za trajnostni material, saj se papirno vlakno lahko 

reciklira celo do sedem-krat. Danes že več kot polovico surovin za proizvodnjo papirja 

predstavlja odpadni material. Papirna gradiva so biološko razgradljiva in zelo primerna 

za recikliranje. V povprečju v Sloveniji recikliramo okoli 60 % papirja. V zadnjem času 

se papirno predelovalna industrija vse bolj posveča razvoju embalaže iz papirja in 

kartona (Knez idr., 2016).    

 

4.2.2 Les 

 

Les je obnovljiv, mehak in CO2-nevtralen material z ugodnim življenjskim ciklom in 

idealno ekološko bilanco. Je anizotropen, kar pomeni, da so njegova zgradba in z njo 

povezane lastnosti odvisne od smeri, v kateri jo opazujemo oziroma določamo. 

Sestavljen je iz celičnih sten in celičnih votlin. V svežem stanju so celične stene 

nasičene z higroskopsko vodo, votline vsebujejo več ali manj proste vode, vodno paro 

in zrak. Za les je značilno, da ima visoko trdnost in trdoto. 

 

Zaradi svoje lahke dosegljivosti in obnovljivosti so les in lesni materiali v onesnaženem 

okolju vedno bolj pomembni. Izdelki iz lesa veljajo za okoljsko prijazne izdelke, ki 

imajo tržno prednost, saj postajajo kupci vse bolj okoljsko ozaveščeni in energijsko 

varčni. Čeprav velja splošno mnenje, da les zdravju ne škodi, obstaja tudi takšen, ki 

škoduje ali je celo strupen. Zlasti lesne jedrovine (še posebej listavcev) lahko vsebujejo 

snovi, ki v procesu obdelave ali rabe povzročajo alergije, vsebujejo toksične snovi. 

Škodljiv je tudi lesni prah, ki nastaja pri obdelavi lesa (Knez idr., 2016).    

 

O odsluženem lesu govorimo, ko je le-ta na koncu svoje življenjske dobe. Kakovost 

odsluženega les je odvisna od dimenzije, starosti, razkrojenosti in onesnaženosti lesa. 

Odslužen les se danes vse bolj prepoznava kot pomembna surovina. Smernice takega 
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lesa bolj kot k odlaganju in prostemu sežiganju danes težijo k energetski izrabi in 

ponovni uporabi (Gospodarska zbornica Slovenije, b. d.).  

 

4.2.3 Umetne snovi 

 

Sintetični polimerni materiali ali umetne mase so prisotne na vseh področjih našega 

življenja, pogovorno največkrat uporabljamo kar besedo plastika.  

Glavne skupine umetnih polimerov so: 

 termoplasti (večkrat jih lahko predelamo, ker se pri segrevanju omehčajo in 

postanejo plastično preoblikovani: polistiren, akrilna smola, polivinilklorid), 

 duroplasti (ob segrevanju se otrdijo in se jih ne da preoblikovati: bakelit, 

poliestrska smola), 

 elastomeri (pri normalni temperaturi prostora so elastični, z dodatnim 

pregrevanjem pa ne postanejo mehki temveč začnejo razpadati, primer je guma). 

 

Umetne mase sestavljata ogljik in vodik, včasih pa tudi kisik, dušik ali žveplo. 

Najpomembnejša vira pridobivanja sta nafta in zemeljski plin. Glavne lastnosti zaradi 

katerih so sintetični materiali pomembni v vseh vejah industrije so: odpornost proti 

koroziji in kemikalijam, lastnosti termične izolacije, dobre dielektrične lastnosti ter 

zunanja privlačnost. Imajo pa seveda tudi kup slabih lastnosti: v večini ne prenesejo 

velikih mehanskih obremenitev, visokih temperatur, gorijo, njihove površine niso 

odporne proti rezanju in proti organskim topilom (Knez idr., 2016).    

 

Plastika za enkratno uporabo je postal eden izmed najbolj problematičnih odpadkov, saj 

prispeva h kar 70 % odpadkov, ki pristanejo v morjih. Količine tovrstne odpadne 

embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pa pada. Stopnja recikliranja umetnih snovi 

je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zaokrožijo večkrat. Največji 

onesnaževalec in okoljski sovražnik našega planeta so vrečke iz polietilena ali 

polipropilena. Vsako leto na svetu izdelajo približno 600 milijard plastičnih vrečk, od 

tega jih povprečen evropski državljan v enem letu uporabi okoli 500. V večini primerov 

se vrečka uporabi le enkrat, uporaba pa običajno ni daljša od 30 minut, kar je  

v popolnem nasprotju z njihovo dolgo življenjsko dobo, saj v naravi za razgradnjo 

potrebujejo najmanj 400 let. Pravilno se reciklira le 4 % plastičnih vrečk, preostale 
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končajo kot odpadek. Umetni materiali ogrožajo biotsko raznovrstnost v morjih in na 

kopnem, hkrati pa predstavljajo tudi tveganje za zdravje ljudi (Ekologi brez meja, b. d.).    

 

4.2.4 Kovine 

 

Večina kemičnih elementov spada med kovine. V kovinah so praviloma atomi 

razporejeni v kristalne strukture. Kovine dobro prevajajo električni tok in toploto, 

mnoge so relativno trdne. Kovin je zelo veliko, zato se njihove lastnosti (tališče, 

gostota, modul elastičnosti, natezna trdnost, razteznost, vrelišče) med seboj močno 

razlikujejo. Najpogosteje uporabljene kovine so: aluminij, baker, cink, železo in 

železove zlitine ter drage kovine (zlato, srebro).  

 

V odpadni električni in elektronski opremi se nahaja veliko kovinskih materialov, zato 

je zelo pomembno njihovo ločeno zbiranje in odlaganje v za to namenjena prevzemna 

mesta, kar omogoča nadaljnjo obdelavo in predelavo (Knez idr., 2016). Elektronski 

odpadki vsebujejo težke kovine, kot so svinec, kadmij in berilij. Problem s težkimi 

kovinami je v tem, da prehajajo pri neprimernem odlaganju v prst in preko erozije 

onesnažujejo podtalnico in nadzemne vode. Razne kovine, pogosteje tiste, ki spadajo 

pod gradbene odpadke, pristanejo v naravi na divjih odlagališčih. Zaradi njihove 

količine ter težavnega in nevarnega odstranjevanja ostajajo v naravi več desetletij 

(Ekologi brez meja, b. d.).         

 

4.3 PRIMERI DOBRIH PRAKS 

 

Vse naše dejavnosti vplivajo na okolje. Nekontrolirano izkoriščamo naravne vire,  

z odpadki ravnamo negospodarno. Zato si veliko ustanov, zavodov in raznih društev 

prizadeva k ozaveščanju družbe o problematiki onesnaževanja okolja.    

 

4.3.1 Center ponovne uporabe 

 

Centri ponovne uporabe so bili vzpostavljeni v okviru projekta USE−REUSE po celotni 

Sloveniji. Namen centrov je, da uporabnim izdelkom podaljšajo življenjsko dobo in 

onemogočijo, da bi ti prehitro končali na odlagališču. Na posameznih lokacijah centrov 

se izvajajo različne praktične in motivacijske ter ekološke delavnice za vse starosti, kjer 

udeležencem dokažejo, da odpadek ni le problem, ampak je lahko tudi izziv. Center ima 
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odprta vrata za vse, ki želijo prinesti še kakšen uporaben izdelek in ki želijo po 

simbolični ceni kupiti prenovljene izdelke. Tako imenovana zelena cena prikazuje 

dejanske prihranke na račun okolja in ima okoljsko-ozaveščevalni pomen, saj se danes 

nihče ne vpraša, koliko surovin, vode, energije in emisij je potrebnih za nov izdelek. Na 

spodnji sliki (slika 5) je primer izdelka, ki ga prodajajo v centru. Gre za star okenski 

okvir, ki je na ustvarjalen, unikaten način, prenovljen in predelan v uporaben retro 

pladenj (Center ponovne uporabe, b. d.). 

  

Slika 5: Pladenj (Center ponovne uporabe, b. d.). 

 

4.3.2 Ekologi brez meja 

 

Društvo Ekologi brez meja si prizadeva za izboljšanje stanja okolja s poudarkom na 

učinkoviti rabi virov in aktivnem državljanstvu. Društvo ima aktivno vlogo pri 

oblikovanju nacionalne strategije za preprečevanje nezakonitega odlaganja odpadkov in 

se posveča predvsem ozaveščanju javnosti o zadevah, ki so povezane z zmanjševanjem 

obsega odpadkov in njihovim upravljanjem, ločevanjem odpadkov ter trajnostnimi 

načini življenja. Šolam nudijo različna predavanja, filme in delavnice, kjer predstavijo 

to problematiko na nevsiljiv, zanimiv in zabaven način. Vsakoletno izvajajo tudi 

različne projekte kot so: Očistimo Slovenijo v enem dnevu (slika 6) , Star papir za novo 

upanje, Očistimo naše gore in druge, pri katerih sodelujejo tudi šole (Ekologi brez meja, 

b. d.). 



 26 

 
 

Slika 6: Vključevanje šol v projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu (Ekologi brez meja, b. d.). 

 

 

4.3.3 Ekošola 

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju 

med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi 

aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. V program se lahko vključijo vzgojne 

in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih 

dejavnosti ter domovi. Osnovno načelo delovanja je, da bodo učenci kmalu  

v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega 

življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje 

trajnostnega razvoja ter vplivajo na obnašanje odraslih in spreminjajo njihove vzorce 

ravnanja. Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da 

skrb za okolje in naravo postane del življenja, sekundarni cilji pa so: 

 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 
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 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 

 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi. 

 

Prednost take šole je v tem, da  bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih 

spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, 

da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven 

nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter 

učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega 

življenja. Temelji na metodologiji 7 korakov: eko-odbor, ocena okoljskega vpliva šole, 

eko-akcijski načrt, nadzor in ocenjevanje, delo po učnem načrtu, obveščanje, 

ozaveščanje in vključevanje, eko-listina.  

Za boljšo prepoznavnost uporablja Ekošola svoj logotip (slika 7), ki je tudi uradni znak 

organizacije.  

 

Slika 7: Logotip Ekošole (Ekošola, b. d.). 

 

Odzivi in rezultati izvajanja programa so pozitivni, saj ustanove z izvajanjem aktivnosti 

po tako imenovanem eko-akcijskem načrtu izboljšajo šolsko okolje, skrbijo za ločevanje 

odpadkov, zmanjšujejo količino odpadkov, skrbijo za bolj učinkovito rabo energije, 

hkrati pa vključujejo tudi prebivalce in lokalno skupnost v različne projekte (Ekošola, b. 

d.).  

 

4.4 POUK TIT 

 

Pri pouku TIT se uporabljajo različne učne strategije in oblike dela. Individualna oblika 

prevladuje takrat, ko učenci samostojno kaj načrtujejo ali izdelujejo, delo v dvojicah in 

skupinah pa se pojavi pri raznih samostojnih skupinskih obravnavah snovi in informacij 

ter predstavitvi le-teh, pri reševanju kompleksnejših problemov, pri motivacijskih 
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nalogah … Najpogosteje uporabljene strategije za pridobivanje novega znanja pri TIT 

so delovna naloga, konstrukcijska naloga, projektno delo, razstavljanje in sestavljanje 

ter preskušanje tehnoloških in mehanskih lastnosti. 

 

Projektna naloga zajema oblikovanje in izdelavo predmeta ali konstrukcije. Poteka  

v več fazah: iskanje rešitve problema, prenos ideje na papir, izdelava tehnične in 

tehnološke dokumentacije ter zadanega predmeta, testiranje primernosti in delovanja 

izdelka ali konstrukcije, vrednotenje dela in rezultatov dela. Delovna naloga je običajno 

sestavina projektne naloge, samostojno lahko nastopi takrat, ko učenci spoznavajo nov 

tehnološki postopek. Traja kratek čas, šolsko uro ali največ dve. V projektni nalogi 

učenci pri načrtovanju in praktičnem delu uporabljajo različna gradiva, o katerih imajo 

različne izkušnje in znanja. Za obdelavo so ključna znanja o tehnoloških lastnostih, ki 

jih pridobijo s preizkušanjem in obdelavo. Preskušanje gradiv pa je pomembno zlasti za 

izbiro ustreznega gradiva za načrtovani izdelek (Fakin idr., 2011). 

Konstrukcijska naloga se od projektne razlikuje v tem, da so v večini zamisli in ideje 

samostojne, ima delovne postaje, vedno je postavljen nek tehnični problem, več je 

učenja, večja je aktivnost učencev kot učitelja in večja je ustvarjalnost (Študentski.net, 

b. d.).  

 

Predmet TIT opredeljujejo štiri področja, ki se pri pouku prepletajo in jih učenci 

spoznavajo predvsem s svojo dejavnostjo: 

 tehnična sredstva (obdelovalna orodja in stroji, energetski pretvorniki, sistemi za 

prenos energije, gibanja, za sprejemanje, obdelavo in prenos informacij),  

 tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezavanje, spajanje, obdelava 

površine),  

 organizacija dela (analiziranje problema, razvoj izdelka), 

 ekonomika (vrednotenje izdelkov in dela) (Fakin idr., 2011). 

 

Okoljsko problematiko lahko v sklopu predmeta TIT obravnavamo tudi z raznimi 

tehniškimi dnevi na temo varstva okolja, odpadkov, ponovne uporabe materialov, 

reciklaže materialov in podobno. Ravno tako lahko pri tehničnih izbirnih predmetih in 

interesnih dejavnostih za popestritev in izziv vključimo teme povezane s ponovno rabo 

materialov. Za lažje usvajanje snovi in boljšo predstavo lahko učencem omogočimo 

razne ekskurzije z ogledi centrov ponovne uporabe, reciklažnih in predelovalnih 
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obratov, zbirnih centrov za odpadke, predmet lahko povežemo z drugimi predmeti, kot 

so geografija, kemija, fizika, gospodinjstvo …  

 

Ker se problem onesnaževanja navezuje predvsem na okolje, je gozdna pedagogika zelo 

primerna metoda izobraževanja. Ponuja okoljsko vzgojo, spoznavanje gozda in narave 

kot ekosistema ter oblikuje vrednote, ki se odražajo v pozitivnem odnosu do narave. 

Učenci na ta način lahko varno in sproščeno raziskujejo in prepoznavajo naravo kar  

v gozdovih ter se nanjo pravilno odzivajo (Gozdna pedagogika, b. d.). 

 

Tehnika je predmet, pri katerem lahko odgovore na vprašanja, kako ohranjati naše 

okolje in kako čim manj onesnaževati in ustvarjati odpadke, prenesemo neposredno  

v prakso. Z raznimi pristopi in tehnikami lahko učitelj učence spodbuja k okoljskemu 

ozaveščanju. Najmanj kar lahko naredi je, da jih z metodo razgovora in razprave 

spodbudi k razmišljanju, kako odpadki onesnažujejo okolje in s čim lahko sami 

pripomorejo k čistejši naravi. Z metodo opazovanja, viharjenja možganov ter 

pridobivanja rezultatov lahko skupaj z učenci oblikuje smernice učinkovitega ravnanja  

z odpadki. S pomočjo raznih motivacijskih nalog, kjer učenci z omejeno količino 

rabljenega materiala ali izdelkov, rešijo nek problem z nekim novim uporabnim 

izdelkom, s projektnimi nalogami, katerih cilj je ponovna uporaba izdelkov in na 

splošno s praktičnim delom, pridobljeno teoretično osnovo okoljevarstvenih tem, skuša 

prenesti v prakso. 

 

Predvsem za učitelja, pa tudi za učence, je smotrno vodenje eko-dnevnika. Vanj se 

zapiše osnovna načela vodenja in organizacije pouka, stroške surovin, stroške energije, 

predvsem električne, porabljen čas ter okoljske stroške, na primer stroške recikliranja 

odpadnega materiala. Z njim se lažje približamo trajnostnemu razvoju, učenci pa preko 

praktičnega dela lažje oblikujejo ukrepe za varstvo okolja in se zavedajo posledic 

odločitev, ki jih sprejemajo, ko izdelujejo določen izdelek.  

 

Manj obsežne so eko-izbirne točke. Učenci jih zbirajo sproti pri izbiri in obdelavi 

materialov. Vsak material in vsaka poraba določene energije lahko predstavljata po eno 

točko. Smiselno je, da se omeji število točk na 3 ali 4. Izbirne točke so lahko za 

posamezni izdelek različne, temeljiti pa morajo na strošku materialov, sposobnosti 
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recikliranja in ponovne rabe materialov, porabljeni energiji ter na kakovosti končnega 

izdelka. 

 

Tudi v šoli pri pouku se je potrebno vprašati o trajnosti in življenjskem ciklu. Sistem šol 

je tak, da se uporablja nove materiale. Če pa želimo učence čim bolj približati reševanju 

okoljskih problemov, jim je potrebno dati možnost ponovne uporabe ali rabe 

uporabljenih materialov.  Na takšen način je lahko čas, preden izdelek pristane  

v smeteh, podaljšan. Učenci tako vplivajo na prvotno kratek življenjski cikel in s tem 

dosežejo takojšnje zadovoljstvo (Goggin in Lawler, 1998). 

 

Nekateri dvomijo v praktičnost trajnostnega razvoja zaradi omejevanja inovacij, 

estetskega pomena in zatiranja ustvarjalnosti. Kot dokaz, ki to ovrže, je eko-design, ki 

združuje visoko stopnjo ustvarjalnosti in razumevanja okoljskih vprašanj in vplivov. 

Izkaže se, da je pri eko-design-u dosežena boljša ustvarjalnost in inovativnost, učenci so 

bolj motivirani, saj uporabljajo materiale, ki jih pri pouku sicer ne. Velja za bolj 

zapleten projekt, saj je zasnova izdelka zahtevnejša, ker je potrebno analizirati na primer 

že uporabljen material in mu dati nek čisto nov svež videz in uporabo (Stables, 2009). 

 

4.4.1 Načini ponovne rabe in reciklaže 

 

Ločevanje in recikliranje se lahko iz muke spremeni tudi v nekaj koristnega in 

ustvarjalnega. Na koš ali nad koš se lahko namesti slogane z zanimivimi podatki, ki 

vsakodnevno opozarjajo k čemu pripomore ločevanje. Koše lahko izdelajo učenci sami. 

Potrebuje se le škatle, ki se jih pobarva, prelepi s časopisnim papirjem in potiska  

z želenim besedilom. Iz starega papirja se lahko izdela tudi koledar, v katerega se zapiše 

vse šolske obveznosti. S pomočjo odpadne embalaže se lahko ustvari škatlico za 

shranjevanje nakita ali pa kar sam nakit (Mesto mladih, b. d.). 

 

Če odpadno embalažo dobro očistimo in operemo, dobimo čudovite materiale, iz katerih 

lahko izdelamo najrazličnejše izdelke (slika 8), od preprostih igrač do raznih 

avtomobilčkov (slika 9), lutk, vetrnic, ladjic, raket, letal in zmajev.  
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Slika 8: Ustvarjalni izdelki (Zorec, 2017). 

Slika 9: Avtomobilčki (Zorec, 2017) 

 

Nekatere šole uporabljajo odslužene predmete, iz katerih izdelajo nove uporabne ali pa 

dekorativne izdelke. Pri delu učenci razvijajo ustvarjalnost in samostojnost ter se učijo 

timskega sodelovanja. Izkaže se, da učenci ob usvajanju skrbi za okolje in trajnostni 

razvoj po končanem delu v šoli ideje posredujejo prijateljem, znancem, staršem in s tem 

širijo zavest o zmanjšanju količine odpadkov. S tovrstnim, nekoliko drugačnim načinom 

pouka, se vzgajajo v ozaveščene zemljane ter pridobivajo veščine in znanje za 

vseživljenjsko učenje. Učenci so izdelali razne igrače, darila iz odpadnih kozarcev (slika 

10), dekorativne pladnje iz starega časopisnega papirja (slika11), nakit iz plastenk, 

vrtavke iz starih zgoščenk in zamaškov, svečnike iz odpadnih materialov, novoletne 

okraske (slika 12) (Osnovna šola Toneta Pavčka, b. d.).  
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Slika 10: Okrasni kozarec iz odpadnega materiala (Osnovna šola Toneta Pavčka, b. d.). 

 

 

Slika 11: Pladnji iz starega časopisnega papirja (Osnovna šola Toneta Pavčka, b. d.). 

 

 

Slika 12: Okrasek (Osnovna šola Toneta Pavčka, b. d.). 
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Skozi razne projekte osnovnih šol, ki zbirajo odpadni material par let in nato ustvarjajo 

iz njega, nastajajo vsestransko uporabni izdelki iz embalaže kave, plutastih zamaškov, 

kovinskih zamaškov, papirnatih rolic kuhinjskih brisač, pločevink, plastičnih embalaž 

(slika 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Nosilec za polnjenje (Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, b. d.). 

 

Iz zamaškov se lahko ustvarijo krasne slike (slika 14), iz odpadih revij in časopisnega 

papirja je veliko možnosti za izdelavo raznih škatel in posod (slika 15), prav tako se iz 

plastenk z malo ustvarjalnosti izdela vsakodnevne uporabne predmete (slika 16) 

(Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, b. d.).  

 

 

Slika 14: Slika iz zamaškov (Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, b. d.). 
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Slika 15: Posoda iz reklamnih revij (Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, b. d.). 

 

 

Slika 16: Stojalo za zobne ščetke (Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, b. d.). 

 

4.5 ANALIZA PONOVNE RABE IN RECIKLAŽE 

 

Vsaka ponovna raba materialov ali reciklaže ima svoje prednosti in slabosti. Predelava 

odpadkov se ne zagotovi, če so njeni stroški nesorazmerno višji od stroškov 

odstranjevanja ali če predelava bolj obremenjuje okolje ali zdravje ljudi kot 

odstranjevanje. Potrebno je gledati in nadzorovati emisije snovi v zraku, vodo in tla, 

porabo naravnih virov, energijo predvsem pa vsebnost nevarnih snovi v ostankih 

odpadkov po njihovi uporabi (Kemija.net, b. d.). 

 

Poraba plastike narašča, s tem pa narašča tudi proizvodnja umetnih materialov, kar 

posledično pomeni večji procent zaposlenih in večji ekonomski dobiček. Gledano 



 35 

globalno pa se reciklira le 9 % izdelkov iz umetnih mas, saj je postopek zahteven in 

drag. Večina takšnih odpadkov tako pristane na odlagališčih, v naravi in v morjih.  

Po podatkih reciklažnih podjetij se sestavljene materiale težko dobro loči, zato jih 

morajo iz predelave izločiti in sežgati. En izdelek lahko vsebuje tudi na stotine različnih 

kemikalij in polimerov, ki imajo različna tališča. Vse več predelovalcev se zato odloča 

za najcenejšo in ne najboljšo reciklažo, kar pa privede do slabše kakovostnih reciklažnih 

materialov (Ekologi brez meja, b. d.). 

 

Čeprav se prihrani veliko energije in se močno zmanjša vplive na okolje, recikliranje 

brez energije in brez negativnih vplivov na okolje ni mogoče. Razen tega zaradi rasti 

proizvodnje po celem svetu potreba po materialih narašča. Tudi, če bi se brez izgub 

recikliralo popolnoma vse sekundarne surovine, recikliranje ne bi zadoščalo za 

pokrivanje potreb. Zato samo recikliranje nikoli ne bo dovolj. Nujno bo potrebno 

zmanjšati porabo materialov, kar se pa lahko doseže na veliko načinov (povečanje 

izkoristka materialov, podaljšanje življenjske dobe, ponovna uporaba) (Knez idr., 

2016). 

 

Dandanes ima že vsak manjši proizvod svojo embalažo. Zmanjševanje porabe embalaže 

za prodajo potrošnih dobrin je dokaj učinkovito, a le na krajši rok. Embalaža ima 

namreč svoje končne omejitve večkrat pogojevane z zunanjimi faktorji. Predvsem 

embalaža prehrambnih proizvodov je podvržena zakonodaji s področja zdravja: 

proizvajalec jamči za svoje izdelke le v zaprti embalaži, proizvodi morajo biti strogo 

zavarovani pred zunanjimi vplivi (Zore, 2015). 
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V spodnji tabeli je skupek prednosti in slabosti ponovne uporabe materialov pri pouku 

TIT ter nekaj priložnosti, ki se ob tem ponujajo ter nevarnosti na katere lahko naletimo. 

  

Prednosti: 

- cenejši stroški materiala, 

- izboljšana racionalizacija praktičnega    

dela, 

- večji izziv obdelovanja,  

- okoljsko osveščanje, 

- večja inovativnost in ustvarjalnost, 

- hitrejše in učinkovitejše učenje. 

 

Slabosti: 

- kakovost izdelkov, 

- problem pri ocenjevanju, ker učenci ne bi 

dobili enakovrednih materialov/gradiva, 

- kontekstualizacija  materiala, polizdelka, 

izdelka za samo učno delo, 

- večja možnost poškodb pri praktičnem 

delu, 

- končne omejitve ponovne uporabe 

materialov. 

 

Priložnosti:  

- učni modeli uporabni tudi na drugih 

področjih izven šole npr. raznih 

delavnicah, krožkih, tematskih akcijah, 

- učinkovito zmanjšanje proizvodnje 

odpadkov na prebivalca, 

- ohranjanje virov, 

- navezovanje stikov z raznimi podjetniki, 

ki se ukvarjajo s proizvodnjo lesnih, 

papirnih, kovinskih izdelkov ter možnost 

zagotovitve  njihovih odpadnih materialov, 

hkrati pa učenci na ekskurziji pridejo do 

novih idej in poklicne osveščenosti. 

 

 

Nevarnosti: 

- omejitev kurikuluma za TIT, 

- oporečnost in zdravstveni vidik, 

- pritisk javnosti, zlasti staršev učencev 

zaradi ponovne uporabe. 
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5 DISKUSIJA 

 

V diskusiji bomo pregledali, ali so doseženi vsi prvotno zastavljeni cilji diplomskega 

dela. 

 

C1: Opisati problem onesnaževanja okolja z odpadki. 

Ta cilj je bil dosežen v drugem poglavju, natančneje v podpoglavju 2.4 z naslovom 

Onesnaževanje okolja. Tu smo opisali, kje se odpadki kopičijo in kako onesnažujejo 

zemljo in vodotoke. Predstavljen je tudi problem sežiganja odpadkov in z njim 

povezano onesnaževanje ozračja in tal. Zajeli smo tudi odvržene odpadke v morjih in na 

divjih odlagališčih. 

 

C2: Predstaviti strategije ravnanja z odpadki. 

V grobem je bil ta cilj pokrit s podpoglavjem 2.3, kjer smo predstavili osnovno 

strategijo ravnanja z odpadki, ki zajema tri ključne vidike. Predstavili smo tudi faze dela 

z odpadki, od zbiranja odpadkov pa vse do odlaganja odpadkov. V tretjem poglavju smo 

pri gospodarjenju z odpadki prikazali, kam se usmerja razvoj za zmanjšanje vplivov 

odpadkov na okolje. Celostno smo cilj dosegli z opisom hierarhije odpadkov, razdeljene 

na 7 ravni, katere glavna prioriteta je oblikovanje sistemov brez odpadkov. 

 

C3: Ugotoviti, kje in kako se v učnem načrtu za osnovno šolo pri tehniki pojavijo 

teme/vsebine povezane z onesnaževanjem okolja ter ponovno rabo materialov. 

Cilj tri smo dosegli skozi poglavje 4.1. Najprej smo preverili, kje in kdaj se učenci 

srečajo s poukom vsebin tehnike in tehnologije. Preko operativnih ciljev predmetov 

tehnike smo ugotovili, katere teme seznanijo učence o pomenu, zbiranju in uporabi 

odpadkov ter s katerimi cilji pokrijemo vsebine, ki vključujejo ponovno rabo materialov 

in izdelkov.  

 

C4: Opisati materiale, ki jih uporabljamo pri pouku tehnike. 

Materiale, ki se uporabljajo pri pouku tehnike, smo opisali v podpoglavju 4.2. Kakor 

sledi uporaba le-teh po razredih, tako smo jih tudi umestili v delo. Torej najprej papir, 

potem les, umetne mase in nazadnje kovine. Materialov nismo le predstavili, ampak 
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smo skušali na njih pogledati tudi z vidika trajnosti, recikliranja, ponovne rabe in 

navsezadnje vpliva na okolje. Iz zapisanega lahko zaključimo, da smo ta cilj pokrili. 

 

C5: Poiskati načine ponovne uporabe materialov pri pouku tehnike in tehnologije. 

Cilj smo uresničili v poglavju 4.4.1. Opisali smo nekaj primerov kako učence 

spodbuditi k ločenemu zbiranju odpadkov, predstavljenih je tudi nekaj konkretnih 

izdelkov ponovne uporabe s slikovnim gradivom ter nekaj idej kaj se lahko iz 

odpadnega materiala izdela. Na koncu poglavja je obravnavan tudi primer šole, ki je  

s tovrstno prakso ugotovila kar nekaj pozitivnih učinkov ponovne uporabe. Ker se pri 

pouku ponovna uporaba materialov redko izvaja, je bilo kot pričakovano, najdeno zelo 

malo takšnih učinkovitih preverjenih načinov. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Živimo v družbi, ki je zelo potrošna. Za življenje potrebujemo veliko energije in virov, 

stranski negativni produkti pa se kažejo tudi obliki odpadkov. Zato je o problemu 

onesnaževanja okolja z odpadki potrebno govoriti, treba pa je tudi poiskati kakšne 

rešitve. Če se hočemo učinkovito lotiti iskanja le-teh, moramo najprej vedeti, kakšne so 

smernice gospodarjenja z odpadki. V diplomskem delu je v ta namen predstavljena 

hierarhija odpadkov in primeri oblikovanj, ki so okoljsko naravnani, ter krožna 

ekonomija, katere cilj je ohraniti čim večjo vrednost materialov in izdelkov. Poraja se 

vprašanje, kje bi lahko vse te koristne informacije izvedeli. Obstaja veliko ustanov, 

zavodov in raznih društev, ki ozaveščajo širšo družbo o problematiki onesnaževanja  

z odpadki. Problem pa je v tem, da mora biti posameznik vsaj malo samoiniciativen, da 

se udeleži tovrstnih delavnic in dogodkov. Zato je smiselno, da se osnove pridobi že  

v šoli. Pri pisanju diplomskega dela smo ugotovili, da učni cilji, ki zadevajo pouk 

tehnike v osnovni šoli, pokrijejo kar nekaj vsebin povezanih z onesnaževanjem okolja. 

Tudi drugi predmeti seveda pripomorejo k teoretični osnovi, zato lahko rečemo, da so 

učenci dobro podkovani o problemu odpadkov in onesnaževanju narave. Zakaj pa 

potem ne zavračamo proizvodov, ki jih ne potrebujemo, ne premislimo, kam in kako 

odvržemo odpadke, skratka ne pripomoremo k zmanjšanju količine odpadkov? Šolstvo 

bi potrebovalo neko novo strategijo učenja, ki bi ne samo teoretično, ampak tudi 

praktično učencem približala tovrstno problematiko. Tehnika in tehnologija je tak 

predmet, kjer imajo učenci stik z materialom in z njim tudi praktično izdelujejo. 

Potemtakem bi pričakovali, da se učenci pri TIT srečajo z odpadnim materialom in  

z njim včasih tudi delajo. A iz pridobljenih znanj, ki smo jih pridobili pri pisanju 

diplomskega dela, temu ni tako. Na splošno je zelo malo virov, ki bi opisali in 

predstavili ponovno rabo materialov pri pouku TIT. Učni načrt sam po sebi seveda ne 

veleva takšne uporabe, ampak zakaj bi kupovali nove materiale, če lahko iz že rabljenih 

prav tako nekaj ustvarimo. Izkaže se celo, da so učenci pri delu še bolj ustvarjalni in 

inovativni, če izdelujejo iz takšnih materialov. Izdelek, ki ga ustvarijo, tudi dejansko 

uporabijo in v tem vidijo nek smisel in pomen varovanja okolja. Teoretične osnove se 

ne morejo primerjati s praktičnim delom, so preveč suhoparne, učence ne spodbudijo  

k razmišljanju, kako ohraniti bolj zelen svet. Če pa imajo učenci nek že rabljen proizvod 
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pred sabo, morajo najprej dobro razmisliti, kako ga ponovno uporabiti, kakšne so možne 

rešitve obdelave, temu se bolj posvetijo in se s samim izdelovanjem tudi več naučijo.  

Pri pouku torej manjka ta prenos pridobljenih teoretičnih okoljevarstvenih znanj  

v prakso. Ta primanjkljaj lahko pripišemo več dejavnikom. V prvi vrsti gre za dobavo 

že rabljenih materialov in izdelkov. To zahteva za učitelja dodaten čas in prostor. Če 

učitelj na primer shranjuje ostanke materialov, ki jih učenci pri obdelavi odvržejo, 

potrebuje za to primerno skladiščenje. Če naroči učencem, naj si priskrbijo material ali 

zavržene izdelke sami, mora le-te predhodno vsaj pregledati. Zaradi tega je zahtevnost 

izvedbe pouka večja in od učitelja zahteva precejšnjo mero prilagodljivosti.  

Cilj diplomske naloge ni, da bi od učiteljev in učencev zahtevali, da se ponovna raba 

materialov izvaja neprestano. Dovolj bi bilo, če bi se pri pouku TIT vsaj enkrat srečali s 

tem, torej bi izdelali vsaj en tovrsten izdelek. Učitelji morajo biti res malo bolj 

angažirani in samoiniciativni, vendar poleg usvajanja skrbi za okolje, učencem 

predstavlja takšno ustvarjanje večji izziv.          
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