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Dragi učitelji, 
 
v tem delu priročnika se nahaja vzorec vaj za uporabo pri učnih urah za 
podjetništvo. Integracija tovrstnih metod v vaše pedagoško delo bo nedvomno 
pripomogla k raznolikosti učnih vsebin kot tudi pozitivno vplivala na motivacijo 
učencev in na učinkovitost njihovega učnega procesa.  
 
Dejavnosti so razvrščene po abecednem vrstnem redu. Vsaka od njih ima 
zaveden cilj, čas, ki ga potrebujete za izvedbo, vire in materiale, ki jih 
potrebujete, opis dejavnosti ter tveganja in priporočila pri izvedbi. Pri razdelku 
povratnih informacij boste našli namige, možne rešitve in vzorčna vprašanja za 
nadaljnjo razpravo. V razdelku uporaba v razredih, pa je naveden predmet, kjer 
lahko te vaje uporabite.  
 
Vse vaje so bile uspešno preizkušene v praksi. V kolikor so bili uporabljeni 
zunanji viri za oblikovanje vaj, so le-ti zavedeni v rubriki opombe. Večina vaj ima 
tudi dodatne delovne liste in pripomočke, ki jih lahko uporabite. Nekatere vaje 
imajo navedeno tudi literaturo, ki vam je lahko v pomoč pri izvedbi vaj.  
 
Po brezplačni registraciji na portalu http://softskillsatclass.nbschool.eu boste 
lahko dostopali do dodatnih vaj, ki so jih vaši kolegi razvili v pilotski fazi projekta 
CL@SS. 

http://softskillsatclass.nbschool.eu/
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POGOSTITEV 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

 

Proaktiven 

pristop in 

kreativnost 

 

Sposobnost 

oblikovati 

ideje v 

načrte in 

njihova 

uresničitev 

 

Oblikovanje 

osebnosti 

 

Sposobnost 

tveganja 

 

Cilji 

 prevzeti odgovornost 

 najti najboljšo rešitev 

 spoznati načrtovanje in izračun stroškov 

 naučiti se, kako oceniti posameznikovo 

uspešnost 

Čas 

 

To ni kratka vaja: traja 4 ure (učne ure) v šoli in 

nato 2 uri priprav doma za učence. Pogostitev traja 

od 1 do 2 uri, čiščenje po koncu pa potem traja še 

približno eno uro. 

 

Lokacija 

Priprava – v notranjih prostorih, doma; pogostitev 

– notranji prostori, lahko pa poteka tudi zunaj, če 

je to primerno. 

Viri in 

materiali 

 

mize, stoli, namizni prti, umivalnik s toplo vodo, 

milo, kuhinjske krpe, brisače, če je možno hladilnik 

kozarci, krožniki, posoda, žličke, (papirnate) 

skodelice, odpirači, noži, deske za rezanje, 

(papirnati) pladnji, živila, prtički, jedilni pribor, 

vabila, plakati, kamere, video kamere 
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Opis 

Ta projekt se lahko izvaja proti koncu šolskega leta v osnovni šoli, 

npr. kot zaključek šolanja (9. razred) ali na srednji šoli. Lahko je 

povezano s splošnim izobraževanjem, ki je usmerjeno v civilizirano 

obnašanje, navade, zdravo prehrano, predelavo hrane in 

skladiščenje, pravilno ravnanje (preverjanje datum pokvarljivosti), 

možna tveganja, itd. 

Učna ura 1 

1) Učitelj razloži: "Ob koncu šolskega leta bi bilo dobro, da bi 

proslavili s pogostitvijo. Vaša naloga je, da določite datum, 

čas in pripravite vabila. Določiti morate, kdo vse bo 

povabljen, ustvariti plakate in dobiti primerne obleke za ta 

družabni dogodek. Seveda mora biti prisotna tudi hrana in 

pijača in vse, kar spada zraven, tudi hladilnik! "Učitelj napiše 

seznam glavnih nalog. 

2) Nato učitelj razišče ali je kateri izmed učencev že bil na 

pogostitvi. Lahko tudi, da so pogostitev vsaj videli na 

televiziji, v filmih, itd. Potrebno je razumeti, zakaj se gre pri 

pogostitvi. Učitelj lahko uporabi informacije, ki so jih podali 

učenci; lahko uporabi knjigo o bontonu in obnašanju, ki da 

nekakšno predstavo o tem, kako bi lahko pogostitev 

izgledala; lahko pokaže tudi izobraževalni video. Možno je 

tudi, da se izbere restavracija za demonstracijo. 

Vir za učitelje – Pogostitev 

Pogostitev predstavlja družabni dogodek, na primer, ob 

koncu seminarja ali konference, na katerem se udeleženci 

spoznajo med seboj v manjših prostorih, kjer jedo, pijejo in 

se pogovarjajo. To je »stoječi« (stand up) dogodek, ko si 

udeleženci sami postrežejo hrano in naredijo ruski bife; 

ljudje hodijo okoli, s krožniki in kozarci. Vsakdo si sam 

postreže, kar ima rad. 

3) Učitelj da učencem nalogo, da poskusijo določiti datum; on 

jih usmerja, jim ob enem pušča dovolj časa za pripravo 

dogodka, priporočeno dva ali tri tedne. Od njih tudi zahteva, 
da seznanijo s tem svoje starše. 
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Učna ura 2 

 

1) Učitelj pove učencem več podatkov o dogodku: 

 Vsakdo se bo obnašal kot direktor podjetja 

 Večerna obleka bo obvezna, tudi priponke z imeni 

(polno ime in ime podjetja) 

 Pogovor bo formalen, v tujih jezikih 

 Nihče naj med pogostitvijo ne sedi 

 

Učenci si morajo zapisati ta pravila. 

 

2) Skupaj z učenci učitelj naredi načrt, ki vsebuje seznam 

želenih predmetov in dogovorov. Seznam nalog zapišejo na 

velikem plakatu in prikažejo v razredu. Učitelj spreminja 

seznam, kot se mu zdi primerno. 

 

Viri za učitelja – lista zadolžitev: 

Priprava razreda; pridobivanje namiznih prtov in namiznih 

jedilnikov; nabava in priprava hrane: pijač, mlečnih izdelkov, 

omak, namazov, solat, sladkarij, polnozrnatih izdelkov, sadja 

in zelenjave, rib, mesa, začimb, zelišč, čajev, suhe hrane, 

konzerv, medenih izdelkov (ki so na voljo in dosegljivi). 

 

3) Učitelj pove učencem, da si ustrezno razdelijo naloge med 

seboj, tako da bodo izvedljive. 

 

Učni uri 3 in 4 

1) Učitelj skupaj z razredom prebere opravila, priporoča 

recepte, pripravo hrane, transport in pripomočke (škatle, 

sklede, kozarci, itd.), skupaj z učenci oblikuje pismo 

staršem, prosi za donacije in podporo. 

2) Pazi na proračun in skrbi za to, da vsak prispeva nekaj. 

3) Učitelj naredi seznam, kaj bo prispeval vsak učenec in v 

kakšni vrednosti (vsak enako). 

4) Nato jim določi naloge – kdo bo pripravil vabila, kdo jih bo 

razdelil, kdo bo fotografiral, kdo bo snemal, kdo pospravljal 

(kdo bo spravil učilnico nazaj v red, kdo bo pomival posodo, 
itd.) 

5) Na koncu učne ure bodo učenci točno vedeli, kaj morajo 

narediti. 
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Uporaba v 

razredih 

 

Ta vaja je tesno povezana z osnovami 

družbenih ved, izobraževanju o zdravju in 

drugimi predmeti. 

Navdih  

 

 

Opombe 

 

 

 

 
 

Učni uri 5 in 6 – Pogostitev 

 

Učna ura 6 – Ocena 

 

Po pogostitvi učitelj oceni dogodek (da povratne informacije). Bilo bi 

dobro, če eden od učencev poroča o dogodku v šolskem časopisu, 

na radiu ali spletnih straneh. Učitelj spomni učence, da se je 

potrebno tudi zahvaliti sponzorjem. Lahko se tudi razstavijo 

fotografije. 

 

Tveganja in 

priporočila 

 

To ni preprost dogodek, ampak ga imajo učenci in 

obiskovalci radi (ravnatelji, starši in drugi), 

pogosto jih prijetno preseneti. Pomembno je, da je 

neprekinjen nadzor nad učenci v celotnem obdobju 

priprav (do treh tednov). 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj vam je šlo dobro? 

 Kaj bi naredili naslednjič drugače? 

 Kaj vam je bilo najbolj všeč? 

 Ali je pogostitev izpolnila vaša pričakovanja? 

 Kaj so rekli vaši starši? 

 Ste dobili kakšno povratno informacijo od 

svojih sošolcev? 

 Ali bi lahko še kdaj drugič imeli takšen 

dogodek? 
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ALPEN TEHNIKA  
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Sposobnost oblikovanja idej v načrte in 

njihova uresničitev 

 

Cilji  

 naučiti se tehniko za boljše 

planiranje/načrtovanje 

 naučiti se razlikovati med prioritetami 

 naučiti se upoštevati časovne omejitve, 

zaznavati tveganja in se pripraviti na 

ravnanje z njimi  

Čas  90 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in materiali 

tabla in kreda 

Delovni list: ALPEN – navodila za skupine 

Delovni list: Poroka (za učitelja) 

Delovni list: Podelitvena slovesnost (za 

učitelja) 

Delovni list: Rojstnodnevna zabava (za 

učitelja) 

Delovni list: ALPEN –zapiski (za učence) 

flipchat z listi (velik list papirja za vsako 

skupino) 

pisalni pripomočki 
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Opis 

1) Pred samo lekcijo, mora učitelj na tablo zapisati 

naslednje: 

a) 

A 

L 

P 

E 

N 

b) 

Cilj: 

Kaj? Predviden čas Prioritete   Nepredvidljivi dogodki 

 

       

         

 

Zapiski  (dnevnik) 

2) Učitelj prične: "Danes si bomo pogledali načrtovanje in 

kako ne narediti resnih opustitev v postopku. V ta 

namen nam bo dobro služila tehnika ALPEN – ki pa 

nima povezave z Alpami. Preprosto povedano, to je 

samo koristna tehnika in ALPEN je njena kratica. Vsaka 

črka predstavlja eno postavko in vseh pet je ključnega 

pomena, kadar nekaj načrtujemo" Predlagamo, da 

učitelj prikaže tehniko na primeru, ki ga lahko zapiše na 

tablo (ali tablo z listi), da to lahko vsi vidijo. 

A – Napiše Aktivnost (activity): vse kar moram narediti. 

Naredi si seznam vseh aktivnosti, ki ti bodo omogočile, 

da dosežeš svoj cilj. 

 L – Doda časovni okvir (lenght of time), kako dolgo bo to 

trajalo, koliko časa nam bo vzelo: gre skozi aktivnosti, eno 

po eno in vsaki pripiše, približno koliko časa se porabi 

za neko aktivnost. 

P – Doda prioritete (priority): vsaki aktivnosti pripiše 

prioriteto, glede na to kako pomembna se mu zdi. 

 

E – Doda dodatni čas – nepredvidljivo (extra time): 
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aktivnosti lahko trajajo dlje, kot je pričakovano, zato si 

moraš vzeti dodaten čas, za nepredvidljive faktorje, 

da bi dosegel načrtovano.  

N – Učitelj naredi predstavitev z beležnico – zapiski 

(notepad), da bolje ostane v spominu; Za nas je bolje, da 

si vseskozi pišemo opombe v beležko, beležimo čas in 

prioritete. Za ta namen lahko uporabimo dnevnik, koledar, 

mobilni telefon ipd. 

 "Ta tehnika je uporabna predvsem, če želimo doseči nek 

cilj, ki je kratkoročno uresničljiv, recimo, v roku enega 

meseca. Pa poglejmo, kako lahko uporabimo ALPEN 

tehniko.“ 

3) Učitelj pokaže na točko b) na tabli (tabla z listi), dopolni 

cilj in nadaljuje z oblikovanjem skupnega plana z učenci, z 

uporabo ALPEN tehnike.  

Učiteljev vir  - Primer (še en primer je podan v priponki št. 

2) 

V rokah imamo 1850 EUR, namenjenih za kulturni dogodek 

v šoli.  

Učitelj začne s postavljanjem vprašanj, da pritegne 

študente, da mu povedo, katere aktivnosti morajo opraviti 

za dosego cilja. Na posvetu bodo morali oceniti, koliko 

časa predvideno bodo porabili za vsako aktivnost in kaj bi 

morala biti njena prednostna naloga (kaj pride najprej na 

vrsto, kaj kot drugo,.itd.) in kaj lahko zahteva nekaj 

dodatnega časa. 

Pripravite se na zabavo : “Popoldne z čarovnikom”  
A – Seznam aktivnosti: L E   P       Kdo        Cena 

Izberite datume  20´ 10´     1      Suzana 
Izberite prizorišče 3 h 2 h   1      David 
Izberite čarovnika           1 h       5 h   1     Eva + Ivan     740 
Izberite navijače  20´  10´   3      David    

Dobite dvignjen oder      4 h 20´   2      Eva      1110 
Naročite plakate        2 h 1 h   2      Suzana       40 
Kupite dekoracijo 2 dni     5 h   3      Ivan     185 

Izdajte vabila            1 dan 1 h         2     Eva + Ivan       8 

4) Učitelj razdeli učence v skupine po pet, preden razdeli 

ALPEN delovne liste. Vsaka skupina lahko izbere eno od 

možnosti. Možno je tudi, da se odločijo za načrtovanje 
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dejanske aktivnosti, ki se bo izvedla -  šolski izlet, 

maturantski ples - diplomska zabava, pogostitev (glej 

istoimensko vajo!), itd. Vsaka skupina dobi list 

beleženja stanja ALPEN; učitelj pove učencem, da 

zapišejo končno rešitev (urnik) na velik list. Imajo 30 

minut za nalogo; ko se čas izteče, vsaka skupina 

predstavi svoje rešitve ostalim. Učitelj določi čas, v 

katerem mora biti vse zapisano na tabli. 

5) Ko se čas izteče, učitelj naroči učencem, da na kratko 

predstavijo svoje načrte. Pusti jim predstaviti svojo 

vizijo, je pozoren predvsem na logičnost njihovega 

načrta in ali kažejo zavedanje, da ne bo vse šlo po 

načrtih. Potem poda svoje kritike. 

Učiteljev vir – Primer, za uporabo pripomb: Popoldne s 

čarovnikom (kot je navedeno zgoraj): 

 Kaj pa, če Ivan kot organizator zboli? (Pri skupnih 

aktivnostih vskoči Eva. Dekoracijo prevzame nekdo 

drug, kdorkoli je ta dan prost – poglej sekcijo N),  

 Kaj , če nastopajoči odpove? (V primeru čarovnika, bi 

bil to velik problem – ker je on le osrednja točka /1/.  

Navijačice niso tako pomembne; lahko jih nadomestijo 

otroci; ali se lahko v celoti opustijo, ker je njihova 

pomembnost majhna /3/)  

 Kaj, če sponzor zniža svoj prispevek za 185 € ? (lahko 

kupimo manj okraskov in sami naredimo plakate) 

 Kaj, če se čas priprav zmanjša za en dan? (nekatera 

vabila lahko pošljemo po elektronski pošti.)  

Učiteljeva kritika je bistveni del tega procesa. Čar Alpen 

tehnike je prav v tem, da je vse jasno zapisano in se načrt 

lahko zlahka prilagodi, če je potrebno. Glede na sam načrt, 

ima načrtovalec vse pomembne točke pred seboj, kar mu 

omogoča, da lahko vnaprej razmišlja o nepredvidljivostih. 

Če te uresničimo, lahko tako hitro uvedemo plan B z 

drugimi alternativami. Zastavljene prioritete omogočajo 

fleksibilne odzive. 

6) Učitelj ceni napore učencev in vse skupaj zaključi s kratko 

razpravo o njihovih rešitvah.  
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Tveganja in 
priporočila 

Angleška kratica ALPEN ni potrebno dobesedno 
prevesti. Na Češkem smo se odločili to tehniko 
poimenovati "AJPED" (Ipad je kot rdeča nit), da je 
akronim smiseln. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako ste se lotili naloge? 

 Kaj je bilo enostavno za vas in kaj je bilo 
težko, medtem ko ste opravljali nalogo? 

 Ali je bila Alpen tehnika v  pomoč pri 
oblikovanju načrta? 

Uporaba v 

razredu  

Navdih  

Opombe   
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DELOVNI LIST: ALPEN – Navodila za skupine  

Možnost A:  

Diploma se približuje in s tem tudi podelitvena slovesnost. Organizirati 
morate podelitveni dogodek, tako da bodo vsi zadovoljni in vsi 

tradicionalni obredi vključeni. V svojem evidenčnem listu zabeležite: 

 
• seznam vseh aktivnosti potrebnih za dosego cilja; 
• določite čas potreben za vsako aktivnost; 
• ocenite možni dodatni čas za vsako aktivnost; 

• določite prioritete vsake aktivnosti 
• naredite obsežen seznam vseh aktivnosti zabeleženih v koledarju. 

 

Možnost B: 

Vaš rojstni dan se bliža in želite priredi zabavo za svoje prijatelje. Časa 
imate  približno 14 dni. V svoj evidenčni list zabeležite: 
 
• seznam vseh aktivnosti potrebnih za dosego cilja; 
• določite čas potreben za vsako aktivnost; 

• ocenite možni dodatni čas za vsako aktivnost; 
• določite prioritete vsake aktivnosti 
• naredite obsežen seznam vseh aktivnosti zabeleženih v koledarju. 
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DELOVNI LIST: ALPEN zapiski 

 

Aktivnost  Časovni okvir         Dodatni čas        Prioritete 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Koledar: 

   Teden 1         Teden 2  Teden 3   Teden 4 
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DELOVNI LIST: Poroka (primer za učitelje) 

 
Vaš partner vas je presenetil: prejeli ste dolgo pričakovani prstan in s 
tem tudi datum svoje poroke. Ta dan se hitro približuje, saj imate samo 

en mesec, da se pripravite. Na žalost ne morete zanemariti šole. 
 
A – Aktivnost:                L – Časovni okvir    Dodaten čas:     P – 
Prioritete: 
Datum poroke          1 ura         1 
Rezervacija matičnega urada     1 ura             1 ura                 1 
Izbor sprejemnega prizorišča     6 ur       3+3 ure  1 

Izbira okraskov                     3 ure    2 
Izbira menija              2 uri    1 
Izberi in naroči torto in slaščice  3 ure         3 ure  2 
Izberi glasbeno skupino         3 ure    2 
Rezerviraj glasbeno skupino       15´      15 min  2 
Sestavi listo gostov         6 ur    2 
Izbira prič                             2 uri    1 

Izberi in naroči poročna vabila   3 ure    1 
Pošlji vabila                         4 ure    1 
Organiziraj sedežni red        3 ure    2 
Pripravi poročni seznam        4 ure    3 

Rezerviraj fotografa       1 ura      1 ura   1 
Delitev torte ali daril na poroki   10 ur      2 uri   3 
Izberi prstana                     3 ure    1 

Naroči ali poišči prstana        3 ure      3 ure  
 1 
Izbira oblačil, čevljev, dodatkov  6 ur     3 + 3 ure  1 
Izbira obleke         3 ure    1 
Izbor oblek za priče            3 ure    3 
Izbira šopka             3 ure    2 

Rezervacija frizerja              15´     1 

Poizkusna vaja pri frizerju       3 ure    2 
Rezerviraj pedikuro in manikiro    15´    2 
Rezerviraj kozmetični salon         15´    2 
Rezerviraj vizažista           15´    3 
Poskusno ličenje                      2 uri    3 
Rezerviraj šoferja          30´    2 

Pojdi iskat obleko                 1     1 
Pojdi iskat šopek           1     1 
Pojdi iskat torto in slaščice          1     1 
Frizer                                   1 ura                 30 min  1 
Oblačenje            30´    1 

Manikira in pedikura              1 ura     2 
Kozmetični salon       1 ura       30 min 2 

Ličenje          30´        15 min  1 
      87 ur    23.5 ur 
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Grob izračun: 

4 tedni= 7 dni x 4 tedne = 28 dni 
24 h/dan 
- 8.5 ur dela 
- 7 ur spanja 
- 5 ur -drugo (obroki, potovanja, itd.) 
3.5 ur na voljo za poročne priprave med tednom x 20dni =70 ur max.  

8 ur na voljo za poročne priprave med vikendom x 8dni = 64ur max.  
 
N – Opombe: 

1 Ned Datum poroke 1 

2 Pon Matični urad 1 

3 To Izbor sprejemnega prizorišča 3 

4 Sre  Izbor sprejemnega prizorišča 3 

5 Čet  Izberi in naroči vabila 3 

6 Pet  Izberi obleko in kostim 6 

7 So Izberi prstane, obleko, čevlje, dodatke. 6 

8 Ne  Naredi seznam gostov, izberi priče. 8 

9 Pon  Naroči oz. najdi že narejene prstane. 3 

10 Tor Rezerviraj frizerja, kozmetika, 
manikerja+pedikerja, vizažista. 

1 

11 Sre    

12 Čet  Pošlji vabila 4 

13 Pet  Rezerviraj šoferja, fotografa. Izberi obleko prič. 4 + 15 
min 

14 Sob Naredi seznam daril 4 

15 Ned  Izberi glasbeno skupino 3 

16  Pon Rezerviraj glasbeno skupino, torto in sladkarije. 3 + 15 
min 

17 Tor Izberi okraske za sprejem 3 

18 Sre  Izberi hrano  2 

19 Čet  Poizkusno ličenje 2 

20 Pet  Kozmetičarka 1 

21 Sob Določi sedežni red 3 

22 Ned    

23 Pon  Poskusna frizura 3 
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24 To   

25 Sre Pojdi iskat poročno obleko 1 

26 Čet  Manikira + pedikura 1 

27 Pet  Pojdi iskat torto in slaščice 2 

28 Sob Urejanje pričeske, oblačenje, ličenje,. Darila za 
goste. 

3 + 30 
min 
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DELOVNI LIST: Podelitev diplom (za učitelje) 

 
Kaj ne smemo izpustiti:  
 
Datum 
 
Prostori 

 garderoba, shramba za opremo, okrepčila, sprejemna soba za 
študente in učitelje, plesišče, stranišča, bar, kuhinja (večerja) 

 
Učitelji in sponzorji – kdo naj bo povabljen? 

 
Vabila 

 tiskanje (kje, za kakšno ceno) oblikovanje; kdo bo 

dostavil/raznosil? 
 
Svečanost za diplomante 

- meč, govor, trak, majice 
- kozarci  
- Blazina za klečanje 
- prtiček 

- metla in smetišnica, koš (razbitje vrča, ko ga učitelj spije) 

 
Večerja, nazdravljanje (kaj?) 
 
Program 
- govor predsednika razreda 

- zanimive neumnosti iz razreda (kdo jih bo prebral?) 
- projekcija fotografij iz prireditev 
- tekmovanja za učence in učitelje 
- glasba in ples (kdo in kaj mora biti na mestu) 
 

Fotograf (+kdo naloži slike na internet?) 
 

Video?  
 
Transport  

 učiteljev 
 glasbene opreme  
 ostanki hrane in pijače 

 

Kdo bo bdel nad zapravljanjem?  
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DELOVNI LIST: Rojstnodnevna zabava (za učitelje) 

 
Kaj ne smemo izpustiti 
 

 
Program  

 za organizatorja zabave, za povabljene 
 
Postavitev praznične mize 

 okraski 
 kartice z imeni – razmisli glede sedežnega reda 

 
Rojstnodnevni meni 
(pazite na povabljene z najrazličnejšimi alergijami – na gluten, oreščke 
itd.)  

 naročilo jedi, serviranje pijače 
 rojstnodnevna torta 

 

Okraski za sobo 
(Ustreznost, barvna shema, pazi na alergije) 
 
Seznam povabljenih 

 
Vabila za rojstnodnevno zabavo 

 kdaj – datum in ura; kje – prizorišče; kaj obleči, darila (kakšne 

posebne želje – stroški, vrsta, količina) 
 
 
Voščilnica za rojstni dan 
 
Obleka za prireditelja zabave 

 

Ostale pomembne točke 
- Kdo bo pripravil zabavo? 
- Kdo bo stregel? 
- Kdo bo našel prostor za zabavo? 
- Financiranje? 
- Do kdaj bo zabava? 

- Če so povabljeni majhni otroci, se je potrebno dogovoriti, kdo jih bo 
pripeljal in kdo jih bo prišel iskati. 
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FINANČNI PRODUKTI 
 

Starostna skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Osebnostni razvoj 

 

Sposobnost tveganja 

Cilji 

1) Racionalizirati upravljanje denarja – izbira 
pravega finančnega produkta 

2) Pridobiti informacije s področja osebnih financ 

Čas 
6 − 8 lekcij (v primeru vključitve v učne ure) 

1 − 2 lekciji, namenjeni reviziji in/ali motivaciji 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in materiali 
Tabla; projektor, če je možno (v primeru da se 
predstavi motivacijski video, glej Tveganj in 
priporočil) 

Opis 

1) Učitelj prosi učence, da naštejejo finančne produkte, ki jih poznajo; 
če je seznam   prekratek, ga dopolnimo z nekaterimi pomembnimi 
produkti. Učitelj zabeleži vse produkte na tablo. 

2) Nato zadolži učence, da razvrstijo vse produkte, ki so navedeni na 
investicije in posojila 

Učiteljevi viri – Primer:  

Investicije (premoženje) 

Bančni izdelki (tekoči račun, varčevalni račun, depoziti) 

Stanovanjski sklad 
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Kapitalski izdelki(delnice, obveznice, investicijski skladi – denarni 
trga, zavarovane, obveznice, vzajemni skladi) 

Zavarovani produkti(zasebne pokojnine, življenjsko zavarovanje) 
 

Posojila (izposojena sredstva) 

Posojila, povezana z lastnino (hipotekarni kredit, gradbeni kredit) 

Lizing (leasing) 

Bančne in kreditne kartice (debetna kartica z limitom, bančni kredit) 

Posojila 

3) Učitelj vpraša učence, katera merila bi upoštevali pri izbiri 
določenega finančnega produkta. 

Učiteljevi viri – Možni odgovori: 
• skupni znesek (koliko želim vlagati in/ali si izposoditi – 

moramo paziti tudi na druga merila) 
 
• trajanje depozita in/ali posojila (nekateri produkti, kot so 
tekoči računi ali kreditne kartice služijo za kratkoročne potrebe, 
drugi so primerni za dolgoročne namene – dolgoročni krediti, 
stanovanjski sklad, hipoteke) 
 

• inflacija (je rast cen izdelkov in storitev v določenem 
časovnem obdobju. Rast cen pomeni, da je z določeno enoto 
valute mogoče kupiti manj dobrin oziroma da se kupna moč 

denarja manjša. Valuta s tem tudi izgubi vrednost (devalvira) v 
primerjavi z drugimi valutami. Inflacija je dobra za dolžnike, 
slaba za upnike.) 

 
• likvidnost (Likvidnost je sposobnost spreminjanja 
nedenarnega premoženja v denarna sredstva, stopnja 
likvidnosti pa je odvisna od časa in stroškov, ki so za to 
potrebni. Gre torej za procesni vidik kakovosti neke 
premoženjske oblike, ki jo proučujemo dinamično, glede na 
oddaljenost od najbolj likvidne oblike premoženja – denarja) 

 

• tveganje (visok donos običajno nosi veliko tveganje. Morali bi 
iti v koraku s sprejemljivo stopnjo tveganja in se izognili dajanja 
vseh donosov v eno vrsto finančnih produktov.) 
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• obresti (Obresti delimo na pasivne in aktivne: Pasivne obresti: 
če si izposodimo denar od banke, bomo banki morali plačevati 

obresti, kar predstavlja za nas strošek. Aktivne obresti: če naš 
denar hranimo na banki, nam banka plačuje aktivne obresti, 
katere predstavljajo prihodek.) 
 
• EOM (efektivna obrestna mera) je kazalnik, ki omogoča 
primerjavo kreditov med seboj. Izražen je v odstotkih (%).EOM 
je torej letna obrestna mera, katere izračun je odvisen od: 

zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih 
obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in 

drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača 
kreditojemalec (zavarovanja, cenitev nepremičnine) . 
Poenostavljeno rečeno torej vključuje skoraj vse stroške, ki jih 
ima kreditojemalec, predstavljene na skupnem imenovalcu.. ) 

4) Učitelj naroči učencem, da vstavijo posamezne finančne produkte na 

t.i. finančne termometre, tako da jih rangirajo po stopnji interesa. 
Pri tej aktivnosti je potrebno usmerjanje-vodenje učencev. 

 

Vir: http://finweb.ihned.cz/moje-penize/c1-21342120-pomucka-pro-
poradce-investicni-teplomer  

5) Učitelj razpravlja s svojimi učenci, kateri produkti se lahko 
štejejo kot koristni in kateri ne bi bili primerni. (Učitelj lahko 
predhodno razporedi vsak finančni produkt posameznemu 

http://finweb.ihned.cz/moje-penize/c1-21342120-pomucka-pro-poradce-investicni-teplomer
http://finweb.ihned.cz/moje-penize/c1-21342120-pomucka-pro-poradce-investicni-teplomer
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študentu, da ga preuči in predstavi drugim; bolj podroben opis 
je v Kompetencah informacij – glej Gospodinjski proračun).  

Vprašanja za razpravo: 

Je kaj dobrega v tem, da imaš denar na tekočem računu?  
Da , ampak samo za vsakdanje izdatke. Ker ima malo ali nič obresti 
ga inflacija razvrednoti, 

Vprašanja, ki se nanašajo na stanovanjski kredit: 

• Ali je mogoče uporabiti sredstva za kakšen drugi namen, ne samo 

za  nakup nepremičnin? Da. 

• Ali lahko pridobim stanovanjski kredit v celotni višini cene 
stanovanja? Težko. Banke običajno zahtevajo lasten vložek ki znaša 

od 10 do 50 % vrednosti nepremičnine.  

• Ali lahko del stanovanjskega kredita prejmem tudi v gotovini? Da. 

Banka nakaže del zneska tudi na osebni račun kreditojemalca, za 
katerega podpiše izjavo o namenski porabi. Pri nakupu 
nepremičnine lahko na osebni račun kreditojemalca nakaže do 10 % 

zneska kredita, če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, in do 20 %, 
če je zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja. Pri gradnji ali 
obnovi nepremičnine lahko na račun kreditojemalca nakaže do 80 % 
zneska kredita, če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, in do 100 % 

zneska kredita, če je zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja. 

Kako izbrati vzajemni sklad? 

Najverjetneje glede na to kakšna tveganja nosi s sabo. Večje je 
tveganje, višji je donos. Pomembno je dobro premisliti in raznolikost 

(vlaganje v različne finančne produkte). 

Kateri finančni produkt je najboljši, če se odločamo za nakup 
nepremičnine in si moramo denar izposoditi? 

Začnite s hipoteko; Uporabljajo se lahko tudi prihranki varčevalnega 

računa ali obresti, katere smo si pridelali. 

Kakšni so razlogi za prevzem posojila? 

Obstaja nekaj, kar se imenuje "dobro posojilo", ki ima ogromno 
koristi. Lahko gre za leasing avta, za poslovne namene ali nakup 
nepremičnine. Ni dobrega razloga za izposojanje denarja samo zato, 

da si privoščimo eksotične počitnice, nakup luksuznih dobrin ali 
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predmete, ki jih v resnici ne potrebujemo. 

Kje dobiti posojilo? 

Ko postane jasno, da si moramo sposoditi denar, je obvezno, da 
razmislimo od koga in pod kakšnimi pogoji. Takrat pride v poštev 
EOM. Banke bi običajno ponudile boljše pogoje (nižji EOM), v 
zameno za izpolnjevanje svojih strožjih meril. Nebančne institucije 
lahko posojajo vsem po vrsti, vendar morate biti bolj previdni pri 

teh. Dvakrat premislite, preden sprejmete njihove pogoje. 

 

6) Za zaključek, učitelj poudari, kako se posamezni kriteriji med seboj 
povezujejo (npr. večje je tveganje, boljši je lahko dobiček). 

 

Tveganja in priporočila 

Ta vaja zahteva od učitelja veliko 
znanja o finančnih produktih. 
Predlagamo, da si preberete  Vodnik 
kompetenc. 

V primeru, da je potrebno izračunati 

obrestne mere, najprej preverite pri 
učitelju matematike ali so preproste in 
če so obrestne mere že bile 
obravnavane v razredih. 

Mnogi učenci dvomijo v  smiselnost 
raziskovanja financ. Vendar si, ko 
enkrat vidijo, kaj dolg prinaša, 
premislijo. 

Uporaba v razredih 

Namen te vaje je izboljšanje finančne 
ozaveščenosti; lahko je motivacijsko in 

služi tudi kot dopolnjevanje. V slednjem 
primeru morajo učenci delati 
individualno, kolikor je to mogoče ali v 
parih. 

Navdih 

Chromá, Danuše – Klinský, Petr: 
Finančnígramotnost, úlohy a metodika. 
Prague 2009. 

Skořepa, Michal – Skořepová, Eva: 
Finančníaekonomickágramotnost. 

Manual for elementary and secondary 
school teachers. Prague 2008. 
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Study materials from KFP Ltd, Cesta 
k finančnísvobodě.  
www.kfp.cz; www.mesec.cz; 
www.finance.cz 

Opombe 
 
 
 

 

http://www.kfp.cz/
http://www.mesec.cz/
http://www.finance.cz/
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INDIJANSKA IMENA ALI KDO SEM JAZ?  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne lastnosti 

Proaktivni pristop in 
kreativnost

 

Osebnostni 
razvoj 

 

Sposobnost 
tveganja 

 

Cilji  

 učenci bodo razmišljali o svojih interesih, 
sposobnostih, fizičnih  lastnostih 

 učenci bodo analizirali, kako bi lahko izkoristili svojo 
osebnost v življenju; ocenili svoje vrline, motivacijo in 
kreativnost 

 učenec premisli/analizira tveganja, s katerimi bi se 
lahko v življenju srečal 

Čas  
60 – 120 minut (odvisno od starosti učencev in njihove 
sposobnosti koncentracije ter sodelovanja; ročnih 
spretnostih in od tega, kaj želi učitelj doseči) 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Nalepke ali papirnati listi za vsakega študenta, da si lahko 
izdela kartico z indijanskim imenom 

Delovni list: Indijski Imena - za vsako skupino 

tablo in/ali flipchart + lepljiv trak, markerji (dve barvi) 

odštevalnik (štoparica) 

Opis  

1) Učitelj pove učencem, da jim bo prihodnja dejavnost omogočila 
razmislek o sebi in pomagala razviti njihovo ustvarjalnost. Razdeli 
razred v skupine, 3 - do 5 -članske. V tej dejavnosti si lahko učenci 



 
 
28                                                                                  PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 

 

sami izberejo sošolce oz. skupine. 

2) Učitelj začne kratko razpravo o imenih ("Ali veste, zakaj so vam 
vaši starši dali ime, ki ga imate? Ali ste zadovoljni z njim? Ali 
poznate pomen vašega imena?«). Nato jim omeni pomene 
indijanskih imen (lahko se uporabi Priloga 1). 

3) Učitelj naroči učencem,  da zase izberejo indijanska imena, ki bi 

izražala njihove osebne lastnosti oz. njihovo osebnost; imajo 3 
minute časa, da to storijo. Učitelj jim naroči, da delajo sami in 
prepove posvetovanje s skupino, da ne bi pokvarili  presenečenja in 
zabave. Prične s štopanjem, medtem ko deli nalepke in/ali liste 

papirja za izdelavo kartice. Ko se čas izteče, prosi vse, da napišejo 
svoja nova imena na kartice. 

4) Učitelj ponudi učencem priložnost, da razkrijejo svoja nova imena 

pred razredom. Ob istem času jih prosi, da utemeljijo svojo 
odločitev, le v primeru, da ta ni očitna (3 minute max.). Priložnost 
nudi samo tistim, ki želijo povedati svojo odločitev. 

5) Takoj ko je ta faza končana, učitelj nadaljuje in pokaže delovni list 
indijanskih imen ter prične:. "OK, vsak od vas ima sedaj novo ime. 
Domnevajmo, da so vaše skupine v resnici svet plemenskih 

starešin in vi želite, da se vaša nova imena odražajo v imenu 

plemena. Skupaj razmislite in pridite do ustreznega imena za svoje 
pleme. Vsako pleme ali narod ima svoje posebnosti in vizijo, ki jo 
želi izpolniti. Ima dobre pa tudi nekaj šibkih točk. Pomislite, kaj 
lahko vaše pleme ponudi svetu. Razmislite tudi o obstoječih 
nevarnostih, ki so lahko usodne za obstoj plemena. Med 
opravljanjem naloge, upoštevajte nova imena in kaj ta povedo o 

vaših osebnostnih lastnostih in sposobnostih. Vsaki skupini bom dal 
delovni list in nanj boste zapisali svoje ideje in ugotovitve. Na voljo 
imate 10 minut. Ko bo to končano, bo vaš vodja, (vsaka skupina 
izbere enega), predstavil svojo skupino na prvi Konferenci 

sodelovanja, trajnosti in konkurenčnosti indijanskih plemen." Učitelj 
preda delovni list vsaki skupini in se prepriča, da je vsem jasno, kaj 
je potrebno storiti. Začne odštevati in opazuje učence pri delu. 

6) Ko čas poteče, oznani učitelj konec aktivnosti. Vsakega izmed vodij 
povabi pred razred, da pove, kaj njegovo pleme nudi in kakšna so 
tveganja. Časovna omejitev predstavitve je 2 minuti. 

7) Ko so predstavitve končane, se konferenca nadaljuje – poteka 
razprava o tveganjih, s katerimi bi se  plemena morda moralo 
soočiti. Na tej točki, učitelj naredi seznam tveganj na tablo in/ali na 
flipchart. Vsa plamena potem skupaj izdelujejo ukrepe tveganj, 

kako jih blažiti in/ali preprečiti njihov nastanek, kako premagati 
ovire. Za zaključek, se  učitelj zahvali vsem udeležencem za 
udeležbo na konferenci. 
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Tveganja in 
priporočila 

Ta dejavnost zahteva določeno stopnjo kreativnosti 
in fleksibilnosti s strani učitelja. Manj nadarjeni 
učenci bodo potrebovali nekaj več motivacije, da 

postanejo ustvarjalni, da bi preprečili sodelovanje 
samo enih in izključenost drugih. Učiteljeva pomoč 
je potrebna tudi, ko delajo v skupinah, v primeru, 
da želi učitelj  uporabiti izid lekcije (za identifikacijo 
in odpravo tveganja), zato je priporočljivo shraniti 
končne ideje učencev zabeležene na flipchart listih. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 

• Katera navedena tveganja, so po vašem mnenju 
najhujša? 
• Če tveganje definirate, vam je potem težko, najti 
za to rešitev? 
• Kateri del naloge je bil najlažji za vas? 
• Kateri del naloge je vam je bil najtežji? 
• Če razmišljate o indijanskih imenih, imate v 

mislih bolj pozitivne ali bolj negativne lastnosti? 

• Kaj vam je dala današnja lekcija? 
• Ali vam je dejavnost kakorkoli koristila na osebni 
ravni? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost se lahko uporablja za evokacijo pri 
etiki in družbi s sklicevanjem na teme Človek v 
svetu dela; Človek in okolje; Državljan v 
demokratični družbi. Tudi pri predmetih, ki se 

ukvarjajo s poklicno orientacijo in/ali izvedbo 
preventivnih programov. 

Navdih  

Opombe   
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INDIJANSKA  IMENA 

Učiteljev vir - Uvod 

Indijansko ime služi kot kartica 

So imena res tako pomembna, kot trdijo? Ali menite, 
da če bi bilo vaše ime npr. „Zaprto okno“,  da bi se 
vaše življenje enako razvilo in imeli enake osebnostne 
značilnosti? Zdi se logično, kajne? Vendar pa obstajajo 

številne študije, ki trdijo drugače. Naša imena pogosto 
vplivajo na to, kako se obnašamo. Začne se z 

dejstvom, da je pomembno za nas; skozi ime nas drugi 
zaznavajo; lahko nam podeli izvirnost kot tudi posmeh 
in/ali povprečnost.   

Stvar je v tem, da besede povzročajo različne zveze v naših glavah - 
nekatera imena se nam zdijo srčkana, druga pa precej grda. To se lahko 
zgodi, v primeru, ko smo spoznali žensko z imenom Paula, za katero 
menimo, da je površna in bomo kasneje vse ostale dame tem imenom, 

metali v isti koš. Tega občutka se bomo znebili šele, ko nas bo ena od 
njih prepričala, da je vse prej, kot to, kar smo si mislili. Potem bomo 

označevanje opustili. Najslabši scenarij je tisti, ko se nosilec imena z 
njim sploh ne identificira. V takšnih okoliščinah je priporočljivo razmisliti 
o zamenjavi imena, da nas duševne napetosti ne pripeljejo k psihiatru. 
V zvezi s tem so Rdeči Indijanci pokazali logičen odnos do imenovanja 

ljudi, kjer so njihova "eksotična” imena z osebo povezana. Nikakor ne 
bo debela,  godrnjava ženska nosila ime Lily! Deček, ki se je rodil v 
nevihtni noči, pa bi po drugi strani lahko zlahka nosil ime Storm. 
Domnevno, Rdeči Indijanci ime njihovih potomcev določijo nekaj 
mesecev po rojstvu in to ime se lahko tudi spremeni, ko oseba odrašča 
in se ji razvije osebnost. Celo “Prestrašeni deček”, lahko kasneje 

postane ”Strupena kača”. Za razliko od nas, imajo Rdeči Indijanci veliko 

prednost, da njihovo ime res dopolnjuje njihovo osebnost. 

Po besedah češkega etnologa in antropologa Mnislava Zeleny-a: " 

Indijansko ime se dojema bolj ali manj tako, kakor zaznavamo 
vizitko. Ime je pomembno, ker pove zelo veliko o vas.“(Vir: 
http://www.webmagazin.cz) 

Naslednji odlomek je iz knjige Xokonoschtletl: Zgodbe in modrosti 
Azteških indijancev. Praga, 2000: 

"Tisti, ki vam bo povedal to zgodbo, se imenuje Xokonoschtletl. Vaši beli 
možje bi prevedli ime dobesedno kot Kisla Rdeče-pekoča indijanska 
figa. Toda v našem jeziku Nahuatl, imajo besede globlji pomen. 
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Indijanska figa uspeva v revni zemlji in njegove korenine morajo zrasti 

globoko v zemljo, da lahko črpajo vodo, ki je glavni vir življenja. To je 
razlog, zakaj Xokonoschtletl tudi pomeni "tisti, čigar korenine, ki ga 
hranijo, rastejo zelo globoko" ... 

… "V časih naših prednikov, je v naši deželi živel modrec. Njegovo ime 
je bilo Nezahualcoyotl, kar bi v vašem jeziku pomenilo Cenjeni lačni 
kojot. Ampak naši predniki so ga klicali tako,  ker je bila njegova duša 
ves čas lačna. - Lačna znanja in modrosti " 

DELOVNI LIST: INDIJANSKA IMENA 

Naloga:  
Poslušajte, vsi vi plemenske starešine! Združite moči in dobro 
premislite. Poskusite najti ime primerno vsem članom. Kaj je to, kar 

vaše pleme ponuja  zunanjemu svetu? Opredelite morebitne nevarnosti 
za preživetje svojega plemena. Med delom imejte v mislih imena 
vsakega od vas. Ob istem času, upoštevajte vaše osebne lastnosti. 
Odgovore morate zapisati na list. 

 

1. Ime plemena (Kakšne so naše karakteristike?) 
 
 

 
 
 
2. Kaj so naše dobrine? (kaj lahko ponudimo svetu, kaj 

lahko prispevam in kaj so naše prednosti?) 
 

 
 
 

 
3. Kaj skrivamo? (Tisto, za kar smo občutljivi, kaj nam 

ogrozi; lahko ogrozi naše preživetje.)) 
 
 
 

PRVA KONFERENCA SODELOVANJA, 
TRAJNOSTI IN KONKURENČNOSTI 

INDIJANSKIH PLEMEN 
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IZDELAJ SVOJO NOSILNO VREČKO 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Proaktivni pristop 
in kreativnost 

 

Osebnostni razvoj 

 

Sposobnost 
tveganja 

 

Cilji 

• pojasniti, kaj pomeni trajnostni razvoj in našteti 
nekatera njegova načela 

• našteti dejavnike, ki vplivajo na onesnaženost planeta 
• z uporabo primerov, ki temeljijo na osebnih izkušnjah, 
pokazati,  kako preprečiti obremenjevanje okolja 

• analizirati možnosti preventiv v okviru okoljskega 
izobraževanja 

Čas  90 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 

materiali 

Delovni list: Trajne plastične vrečke; število in način 
predstavitve določi učitelj 
tablo in/ali veliki list (flipchart) + lepilni trak (za 
učitelja) 

markerji - označevalci ter veliki listi (flipchart) za vsako 

skupino; lepilo, če je potrebno 
delovni zvezek ali list za beležke 
odštevalnik (štoparica) 

Opis  

1) Učitelj začne razpravo na temo trajnostnega razvoja. Povpraša 
učence, kaj vedo o tem; če se ne odzovejo, prične s predavanjem  
(glej Dodatek 1 – motivacijski listi za učitelje). Po razpravi izpraša 

učitelj svoje učence o tem, kako osebno prispevajo k varovanju 
okolja in kateri so po njihovem mnenju največji dejavniki, ki 
onesnažujejo okolje. Svoje odgovore zabeleži na tablo in/ali veliki 

list (flipchart). Razprava gre namenoma v to smer, da učencem 
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pokaže, da so domača gospodinjstva precejšen dejavnik, ki 
onesnažuje okolje. 

2) Ko se učenci tega zavedajo, poskrbi učitelj, da v osnovi razumejo 
tudi pojem "trajnostni razvoj". Nato razdeli delovni list: Trajne plastične 
vrečke. Tu predlagamo, da učitelj uporabi projektor in pokaže kopijo 
članka (varčevanje papirja) ter prosi vse, da ga preberejo (najmanj  5 
minut). Nato določi naloge: Vsak učenec mora zapisati pet opomb o 
besedilu (nove, izjemne/pomembne informacije) in prav tako mora 
navesti, kje vidi inovacije s strani mladih poslovnežev (inovacije = 

predstavitev novih stvari, metod, pristopov k reševanju problemov). 

3) Učitelj razdeli učence v skupine, 
kjer razpravljajo o zapiskih, ki so jih 
naredili; učitelj opazuje skupinske 
razprave. Učenci nato pričnejo z 
naslednjo nalogo (učitelj vse zapiše 
na tablo): Kako natančno bi 

predstavili informacije, ki ste jih 
pravkar pridobili (trajnostni razvoj, 
vedenje/ravnanje, ki vodi k njemu), 
drugim dijakom na naši šoli? Cilj je, 

da se zavedajo in razumejo,   kako 
pomemben je pojem trajnostnega 

razvoja in uporaba njegovih načel v 
praksi. Med tem mora učitelj 
izpostaviti potrebne načine za 
ohranitev ekološkega ravnovesja v naravi (glej sliko). Učencem 
predlaga, naj se osredotočijo na preventivo, ponovno uporabo 
materialov in/ali izdelkov. Na tej stopnji niso določena nobena druga 
merila. Učitelj pove svojim učencem, da se bodo rezultati njihovega 

skupinskega dela predali drugim. 

4) Učitelj določi čas za to aktivnost, od 10 do 15 minut, kjer učenci 

pišejo v svoje zvezke. Ko čas poteče, vsaka skupina predstavi svoje 
zamisli/ideje drugim. Dejavnost izvedena do te točke ustreza eni šolski 
uri; učitelj lahko zaključi z razpravo, nato pa nadaljuje z dejavnostjo v 
naslednji uri. Lahko določi ustrezne naloge; učenci lahko s sabo 
prinesejo časopisne izrezke v zvezi s temo. 

5) Prehod na naslednjo fazo te dejavnosti je odvisen od idej, do katerih 
so učenci prišli. V primeru, da nihče ne pride do ideje, da bi "eko 
vrečke" naredili sami, učitelj sam ponudi to možnost. 

6) Če si učni uri sledita, naredi učitelj kratek uvod, preden ponovno 

razdeli učence v skupine in razloži nalogo: "Razvite projekt z naslovom 
Izdelaj si svojo nakupovalno vrečko! Narišite jo na tablo z listi – 
označevalci (barvna pisala) so na voljo! Cilj je pridobitev pozornosti 

drugih učencev na naši šoli glede alternativne uporabe odpadkov. Pri 

Preventiva je najboljša 

Zmanjšaj 

 Zmanjšaj 
 Ponovna uporaba 

 
Recikliraj 

 
Porabi za 
energijo 

 

Smetišče je 
najslabša možnost 

 



 
 
34                                                                                  PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 

 

razvoju projekta imejte v mislih svoje omejitve – projekt mora biti 
izvedljiv. Zamislite si, da boste predstavili svoj projekt šolskemu svetu, 
tako da je treba omeniti: 
 Ciljna skupina (kdo bo sodeloval, koliko ljudi nameravate 
vključiti v dejavnosti) 
 Sodelovanje ciljne skupine (kaj je motivacija, kaj bodo storili, 

posebne aktivnosti) 
 Urnik (kdaj, kdo in kaj se bo zgodilo) 
 Materialna sredstva (kaj boste uporabili, kje jih boste dobili) 
 Orodje in oprema (kje in kaj morate storiti, da se bo nekaj 
uresničilo) 

 Proračun (denar?) 
 Izvršna ekipa (delovna mesta, opravila, naloge) 

 Tveganja (kaj morate paziti, da se zagotovi uspeh, kaj bi 
lahko ogrozilo vaše načrte) " 

7) Učitelj pritrdi veliki list (flipchart) na steno in poskrbi, da učenci 
razumejo, kaj se od njih pričakuje. Nato nastavi uro na 20 - 25 minut 
za skupinsko delo. Bistveno je, da imajo dovolj časa za predstavitev 
projekta pred razredom, največ tri minute na skupino. 

8) Ko je vse narejeno, učitelj z razpravo zaključi dogajanje, kjer učenci 

podajo vprašanja in / ali dajanje pripomb na posamezne projekte. 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Kateri od projektov je povsem realen (izvedljiv)? 
Zakaj ste izbrali točno te materiale? So lahko tudi 
druge možnosti? 
Katero od navedenih tveganj vidite kot najslabše? 
Katera merila bi izbrali za ocenitev vrečke? 
Če identificirate tveganje, vam je potem težko priti do 
alternativne rešitve? 

Kateri del naloge je bil najlažji za vas? 
Kateri del naloge je bil najtežji za vas? 
Kaj ste se naučili pri današnji učni uri? 
Navedite razloge, ki so pripomogli k izvedbi projekta. 
Kakšne osebne koristi bi lahko pričakovali od 
realizacije projekta? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je primerna za humanistične vede, s 
sklicevanjem na temo Človek in okolje in / ali Osnove 

naravoslovja. 

Navdih 
Za dijake (delovni list: Alternativne plastične vrečke): 

češki tednik.  
MATÚŠKOVÁ, Štěpánka. Nehynoucí igelitky. Respekt. 
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2011, 35, pp. 40 – 41. 

Za učitelje: češka spletna stran Benátecký čtyřlístek. 

Franta. Benátecký čtyřlístek [online]. 20.9.2011 [as 
at 2014-11-08]. Potrošnik in odpadki. Dosegljivi na: 
<http://www.benateckyctyrlistek.eu/?p=1177#more-
1177>. 

Opombe  
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MOTIVACIJSKI LIST ZA UČITELJE 

Trajnostni razvoj 

Bistven vidik trajnostnega razvoja je morda najbolje 
ujet z opredelitvijo v poročilu Svetovne komisije za 
okolje in razvoj: Naša skupna prihodnost, iz leta 
1987 (Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future 

from 1987): 

"Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, 

ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo 
svoje potrebe.“ 

Predpogoj za razvoj je obstoj razvojnih možnosti, od katerih je glavno 
ohranjanje naravnih razmer na lokalni ravni, kot tudi v celotni biosferi. 
Trajnostni razvoj je odvisen predvsem od ravnotežja med tremi 
glavnimi področji našega življenja: gospodarstvo, socialni vidiki in 
okolje.  

Trajnostni razvoj obsega zapleten sklop strategij, preko katerih s 
pomočjo ekonomskih orodij in tehnologij izpolnimo potrebe ljudi, pa naj 
gre za fizične, kulturne ali duhovne, hkrati pa v celoti spoštuje okoljske 
omejitve.   

Nekaj osnovnih načel trajnostnega razvoja: 

4. Dolgoročna perspektiva – Pri vsaki odločitvi je potrebno 
upoštevati, kako je z dolgoročnimi odpadki; načrtovanje mora biti 
strateško. 

5. Okolje ima omejene zmogljivosti – Ne samo s surovinami, 
stvarmi in funkcijami, ki so potrebne za življenje, ampak tudi s 
prostorom za odpadke in vsemi vrstami onesnaževanja. 
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6. Preprečevanje – Je veliko bolj učinkovito kot poznejše reševanje 
posledic. Ko se težave enkrat pojavijo, ustvarijo velik pritisk na vire 
(čas, denar, kot tudi človeški vložek). 

7. Kakovost življenja - Nima le materialne dimenzije, ampak tudi 
družbene, etične, estetske, 
duhovne, kulturne, itd.; ljudje 

imajo naravno pravico 
kakovostnega življenja. 

Potrošnik in odpadki1 

Ločevanje odpadkov je v veliki meri postal sinonim za odgovorno 

okoljsko vedenje. V Sloveniji letno nastane okoli 7 milijonov ton 
odpadkov. Povečuje se raba snovi na prebivalca, leta 2007 je znašala 
okoli 30 ton. Boljše ravnanje s komunalnimi odpadki, ki se jih več kot 
70 % odloži na odlagališča, se bo zagotavljalo z novimi predpisi in centri 

za ravnanje s komunalnimi odpadki, v katerih bo potekala obdelava 
mešanih komunalnih odpadkov. Kljub temu, da v zadnjih letih količine 
predelanih odpadkov naraščajo, količine odstranjenih odpadkov ne 
upadajo. 
 
Ločevanje odpadkov v Sloveniji. 
Po deležu recikliranih komunalnih odpadkov je Slovenija tik nad 

povprečjem Evropske unije, kažejo podatki Eurostata iz leta 2015. V 
Sloveniji recikliramo 42,7 %, povprečje EU pa je 41,8 odstotka 
recikliranih komunalnih odpadkov. 

Komunalni odpadki, ki so jih zajeli evropski statistiki, večinoma 

nastanejo v gospodinjstvih, lahko pa vključujejo tudi podobne odpadke 
malega gospodarstva in javnih ustanov. Recikliranje po evropski 
statistiki pomeni vse od recikliranja plastičnih, kovinskih in drugih 
odpadkov v nove surovine do kompostiranja in anaerobne predelave 
bioloških odpadkov. Delež recikliranih odpadkov se povečuje. Od leta 

                                                                 
1  http://www.benateckyctyrlistek.eu 
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1995 se je v Sloveniji povečal z dveh na 40 odstotkov, kar je največ 

med vsemi državami Unije.  

Eurostat objavlja tudi podatke o količini proizvedenih komunalnih 
odpadkov. Povprečen Evropejec na leto proizvede 481 kilogramov 
odpadkov, medtem ko jih povprečen Slovenec 414 kilogramov.  
 

Preventivno zmanjševanje odpadkov 

Osnovno načelo je, da kupujemo le stvari, ki jih potrebujemo in seveda 
kasneje tudi uporabljamo. Moramo se zavedati, da pri nakupu ne 

kupimo samo izdelka, ampak tudi embalažo, ki jo bomo kmalu zatem 
zavrgli. Ni nujno, da vse izdelke kupimo, ampak jih lahko tudi 
najamemo, kot na primer: orodje, športna oprema, oblačila .... Ko se 
nekaj pokvari, lahko to popravimo. Tako se prihrani energija in 
surovine, ki so potrebne za izdelavo novih izdelkov. V večini mest in 
nekaj vaseh se nahajajo trgovine, ki popravljajo tudi oblačila, čevlje, 
torbice, dežnike in zadrge. Kadar popravimo izdelek, privarčujemo čas 

in lahko se izkaže, da je tako tudi ceneje. V trgovinah raje izberimo 
izdelke z manj embalaže. Ali veste, zakaj je škatla čokoladnih 
bombonov tako draga? Ne zaradi boljše čokolade, ampak zaradi 
embalaže. Njena cena je visoka, ne le v smislu denarja, temveč tudi z 

vidika obremenjevanja okolja. V trgovinah bi morali dati prednost 
izdelkom, ki so zaviti v en sloj, zaradi lažje in bolj okolju prijazne 

proizvodnje, kot tudi zaradi recikliranja odpadkov. Še boljše je, da 
obiščete trgovine, kjer lahko kupite blago in uporabite svojo embalažo 
ter izdelke stehtamo ali zlijemo v posodo, ki jo prinesemo s seboj. 

Plastika 

Opažate, koliko izdelkov, ki jih kupimo, je ovitih v plastično folijo – teh 
je ogromno. Plastika je popolnoma umetna, daleč od naravnega. Večina 
plastike je narejene iz surove nafte in ne more ponovno vstopiti v 

naravni cikel snovi. Recikliranje majhnih plastičnih predmetov, kot so 
jogurtovi kozarci, vrečke in drugi ovoji, je precej zapleteno. Ti predmeti 
so narejeni iz različnih vrst plastike in njihova ponovna uporaba kot 
surovina, je zelo omejena. PET plastenke so na tem področju malo 
boljše in posebne odpadne kontejnerje, namenjene recikliranju, lahko 
najdemo v večini mest in vaseh. Vendar pa ima proizvodnja plastenk 
kot tudi njihovo recikliranje velik vpliv na okolje. Porabi se veliko vode, 

skupaj z elektriko in surovo nafto. Obstaja več načinov, kako se izogniti 
nakupu PET plastenk in drugih plastičnih posod. Lahko uporabljamo 
vodo iz pipe, namesto v plastenki. Ta je poceni, enostavno dostopna in 
vsaj tako dobra kot voda v plastenkah PET. Voda v plastenkah ni sveža 

- med distribucijo in skladiščenjem je lahko izpostavljena spremenljivim 
pogojem, tudi večdnevni vročini. Voda iz pipe se redno preverja s strani 

Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Če damo prednost 
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vodi iz pipe, je posledično tudi manj odpadkov, več denarja ostane v 

naši denarnici, prav tako pa smo istočasno naredili nekaj za okolje. 
Namesto plastenk PET bi morali poizkusiti z uporabo steklenih embalaž 
(steklenica), ki so povratne ali pa jih je vsaj lažje reciklirati. Toda, če že 
imamo plastenko, jo je mogoče ponovno uporabiti, na primer, za 
kakšno tekočino. Lahko jo vzamemo na izlete, potovanja v šolo ali na 
delo in jo napolnimo s svežo vodo. Če gremo nakupovati, bi morali vzeti 

s sabo torbo, izdelano iz tkanine. To je naravi prijazen način, kako 
prinesti hrano iz trgovin; poleg tega je vreča veliko bolj elegantna in 
varnejša zaradi svoje odpornosti na poškodbe kot pa plastična vrečka. 
Vrečke, ki smo jih prinesli domov iz prejšnjega nakupovanja, je mogoče 

večkrat uporabiti za naslednji nakup sadja in zelenjave. Predpakirano 
sadje in zelenjava imata številne pomanjkljivosti, med njimi 
nezmožnost, da temeljito pregledamo pridelke in vidimo ali so sveži ali 

ne. Poleg tega je prisotne veliko nepotrebne embalaže, zato ne smemo 
kupovati vnaprej pakirano sadje in zelenjavo. Kot možno alternativo za 
konvencionalno plastiko obstajajo bio-plastični izdelki, narejeni iz škroba 
ali drugih naravnih materialov. V naravi se le-ti razgradijo sami. Kljub 
temu pa so bio-plastike težje za recikliranje in jih ne smemo dajati v 
smetnjake za umetne mase. Veliko bolje bo, da jih damo v kompost. Na 
splošno je najboljša plastika nič plastike. 

 

Stara oblačila – kam naj jih damo? 

Tako kot pri vseh izdelkih je najbolje, da kar kupite, potem to čim bolje 
uporabite. Nobene potrebe ni, da vsako sezono kupujemo na novo. 
Predmeti, ki smo jih iz kakršnih koli razlogov zavrgli, se lahko uporabijo 

za zamenjavo in/ali oddajo. Če se barva spere, lahko uporabimo barvila, 
da jih osvežimo. Lahko bi tudi izvirno pobarvali nekaj oblačil, kar včasih 
prinese originalne in všečne rezultate. V številnih mestih obstajajo 
dobrodelne organizacije, ki zbirajo rabljena oblačila in bodo z veseljem 
sprejela naše donacije za svojo "socialno omaro". Obstajajo Centri za 

ponovno uporabo, kjer lahko kupite rabljene, predelane, popravljene 

stvari po simbolični ceni, lahko pa tudi prinesete stvari, ki bi jih drugače 
zavrgli. Če se ne bomo mogli upreti želji po kupovanju oblačil, namesto 
da obiščemo nakupovalne centre, pojdimo v trgovino z rabljenimi 
oblačili; katere imajo pogosto na razpolago tudi kaj takšnega, v čemer 
bi lahko izgledali prav dobro. Glavna prednost v ponovni uporabi oblačil 
je, da so ta še vedno nosljiva. Ni razloga, da bi imeli toliko novih oblačil. 

Aluminij in druge kovine 

Proizvodnja aluminija porabi veliko energije. Aluminij se proizvaja s 

predelavo surovin, boksita (ruda), ki se pridobi iz miniranih odprtih jam. 
Ena tona aluminija vsebuje štirikratno količino boksita in veliko količino 
surove nafte in energije. Zato je namesto aluminijastih pločevink vedno 
bolje imeti povratne steklenice. Vendar pa nekaterih živil ni mogoče 
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hraniti drugače kot v aluminijasti embalaži, tako da če kupite kaj 

takšnega, je pomembno, da embalažo tudi pravilno zavržete. Aluminij je 
lahko reciklirati; za razliko od železa, je ne-magneten in ga zlahka 
prepoznamo. Eden izmed načinov ugotavljanja, ali je izdelek narejenega 

iz aluminija je ta, da ga stisnemo: če ostane zmečkan, je izdelan iz 
aluminija; če se zravna, vsebuje tudi druge kovine. 
Kam ga odnesti? Vedno je priporočljivo, da stopite v stik z najbližjim 
zbirališčem odpadnih surovin. Številne izmed njih ne sprejemajo le 
velike količine kovin, temveč tudi aluminijasto folijo (pokrovčki 
jogurtovih lončkov, zavoji čokolad, itd). Če ne sprejemajo aluminija, je 
dobro, da se pogovorite z občinskim svetom, da jih ta poizkusi 

pregovoriti. Obstaja vse večje zanimanje za recikliranje aluminija in 
število podjetij, ki ga predeluje, prav tako narašča. Pri proizvodnji se 
uporablja še več aluminija ali v primesih v metalurgiji, zato razvrščanje 
mehkega aluminija nima smisla. Tako kot aluminij so tudi ostale kovine 
koristne, zato jih je potrebno razvrstiti dosledno. 

 

Papir 

Za izdelavo papirja niso potrebne le velike količine lesa, temveč tudi 

energija in voda. Tukaj je nekaj nasvetov o tem, kako preprečiti 
pretirano porabo papirja: 

Naj v vaš poštni nabiralnik ne prihajajo reklamni letaki! Letaki 

ustvarjajo breme za okolje. Dandanes se vse več ljudi odloča o bojkotu 
reklamnih letakov. Lahko prispevamo tako, da na poštni nabiralnik 
dodamo nalepko "za prepoved dostavljanja nenaslovljenih sporočil 
v predalčnik". Po zakonu mora oglaševalec delovati v skladu z našo 
zahtevo. Preden kaj natisnimo, je dobro, da razmislimo o tem ali to res 
potrebujemo. List se lahko uporablja na obeh straneh - bodisi 
neposredno ali za tiskanje in kopiranje ter za pisanje zapiskov na 

prazno stran. Papir se reciklira zelo dobro – lahko ga ponovno 
uporabimo tudi do 5x. To je razlog, zakaj bi morali papir in izdelke iz 
njega reciklirati. Trenutno je zelo enostavno kupiti set zvezkov iz 
recikliranega papirja, da jih lahko otroci uporabljajo v šoli. Podobno je z 
papirnimi izdelki za pisarne. 
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Organski odpadki 

Kuhinjski in vrtni odpadki, se pravi organski odpadki, predstavljajo 
največji delež komunalnih odpadkov - običajno okoli 30 odstotkov 
celotne mase, čeprav ponekod kar do polovice. Ti odpadki imajo zelo 
širok spekter uporabe. 

Če imate vrt, vedite, da se vsi kuhinjski odpadki (rastlinski ostanki, 
ostanki sadja, odpadkov od presajanja rastlin, čajne vrečke in tudi 

papirnate brisačke) lahko kompostirajo. To pa je mogoče narediti tudi 
brez dnevnega dostopa do vrta. Ena od možnosti je »kompostna« 

ureditev, ki jo postavite kar pred blokom. Druga možnost bi lahko bila 
ureditev tako imenovanega »deževnik« komposta, ki je zaboj, v 
katerem  gre za razgradnjo organskih odpadkov s pomočjo deževnikov. 
Nastali humus lahko nato uporabimo pri presajanju cvetja. V nekaterih 
mestih lahko to vrsto odpadkov sortiramo v namensko določenih 

kontejnerjih. Doma jih lahko hranite v posebnih  biorazgradljivih 
vrečkah in jih nato odložite v zabojnike za organske odpadke. V 
številnih mestih obstajajo obrati za kompostiranje, kjer gre za predelavo 
biološko razgradljivih odpadkov za nadaljnjo uporabo, ponekod pa se 
odvijajo projekti zbiranja komunalnih odpadkov. 

Odpadki se hranijo v posebnih vrečkah. To je razlog, zakaj je in bo 
pomembno razvrščanje odpadkov. Poleg kompostiranja se lahko 

organski odpadki uspešno uporabijo za proizvodnjo energije. V številnih 
mestih so bili zgrajeni organski zbiralniki plina. Njihovo število pa bo 
verjetno še raslo zaradi njihove energetske učinkovitosti. Organska 
masa (odpadki iz lesnopredelovalne industrije, vsi kuhinjski odpadki, pa 
tudi blato iz čistilnih naprav) ima velik energetski potencial kot čist, 
obnovljiv vir energije. 

   

Otroci in odpadki 

Otroške igrače in tudi številni drugi izdelki, ki se uporabljajo v zdravstvu 
ali kot embalaža za hrano, so narejeni iz PVC-ja. Ta material je nevaren 
za zdravje ljudi kot tudi za okolje. Med izdelavo, uporabo, potrošnjo in 

odstranjevalnim procesom nastanejo strupene snovi, kot so dioksini in 
ftalati. Zaradi tega bi se morali izogniti nakupu igrač za otroke iz PVC-
ja. Igrače narejene iz tkanine in/ali lesa predstavljajo primerno 
alternativo. Za najmlajše otroke lahko kupimo igrače (na primer 
ropotuljice in grizala), narejene iz koruznega škroba. Izgledajo kot 
plastične igrače, vendar izpolnjujejo okoljska merila in so primerna za 

kompostiranje. Največje veselje za otroke pa predstavlja tisto, kar 

izdelamo sami. 
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Podpiramo uporabo plenic za večkratno uporabo kot pa plenic za 

enkratno uporabo. Za njihovo proizvodnjo se porabi dosti manj energije, 
manjša je poraba surovin in ne tvorijo trdnih gospodinjskih odpadkov, 
kar je tudi njihova prednost. Ni tveganja za prenos kemikalij na 

otrokovo kožo, hkrati pa zagotavlja večje udobje po zaslugi boljšega 
zračenja. V kombinaciji s hlačami čez njih, zagotavljajo plenice popolno 
tesnjenje, po hrbtu in nogah. Ni potrebe, da bi jih likali in sodobne, lepo 
oblikovane ne potrebujejo zlaganja. Starost navajanja brez plenic 
postane krajša, saj je otrok pogosto brez njih. 

(Eko) ženska 

Tudi pri higieni žensk obstaja nekaj bolj okolju prijaznih alternativ, kot 

na primer menstrualna skodelica in tamponi iz morske spužve. V 
nasprotju s tamponi za enkratno uporabo, naj pri teh ne bi prišlo do 
nastanka bakterij. Skodelica se lahko uporablja pri vseh športnih 
aktivnostih in je primerna za uporabo čez noč. Cenejša različica 
menstrualne skodelice je izdelana iz silikona; po odstranitvi jo je treba 
sprati in tako je pripravljena za nadaljnjo uporabo. Pred ciklom jo je 
vedno potrebno zavreti v vodi ali kako drugače sterilizirati. Tamponi iz 

morske spužve se uporabljajo na podoben način, saj so uporabni do 6 
mesecev. Druga možnost so pralne bombažne blazinice z odstranljivo 

podlogo. Če potrebujemo blazinice ali tampone za enkratno uporabo, pa 
so najbolj primerni tisti, ki niso beljeni s klorom in so narejeni iz 
certificiranega organskega bombaža. 
 
Nevarni odpadki 

Zdravila, katerim je potekel rok, je najbolje vrniti v lekarno, kjer se jih 
morajo po dolžnosti varno znebiti. Baterije je najbolje vrniti tja, kjer 
smo jih dobili. Preferiramo uporabo elektrike iz vtičnice, kar se tiče 
uporabe aparatov. Če uporabljamo baterije, je bolje, da uporabimo 

take, ki se lahko ponovno napolnijo. Neporabljena barva pripada 

nevarnim odpadkom; uporabljajmo raje vodotopne, okolju prijazne 
barve. Podobno, vse aerosol spreje štejemo med nevarne odpadke. 
Njihova ponovna uporaba ni mogoča, zato se jih trudimo nadomestiti z 
drugimi proizvodi, katere lahko lažje recikliramo. Fluorescentne svetilke 
so prav tako nevarni odpadki, katere lahko odlagamo le na zbirnih 
mestih. Elektronske odpadke vrnemo nazaj v trgovino, kjer smo jih 

kupil, ali pa v regionalni center za ravnanje z odpadki. Če niste 
prepričani, kam odložiti določen odpadek, preverimo oznake na izdelku. 
Obstajajo publikacije, ki opisujejo pomen simbolov, lahko pa preverimo 
tudi na spletu. 
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Več napotkov 

Namesto, da obiščemo restavracijo s hitro prehrano, pojdimo v navadno 
restavracijo ali pa si sami nekaj pripravimo. Tako se bomo izognili 
nepotrebni porabi predmetov za enkratno uporabo (papirnati krožniki, 
plastični jedilni pribor, papirnate servete, itd). Ne pozabite, da je 
domača hrana bolj koristna za naše zdravje in je cenejša od hitre hrane. 

 

Raje imamo lokalne proizvode! 

Z okoljskega vidika, bližje kot bil je izdelek narejen, bolje je. Z 
nakupom lokalnih izdelkov podpiramo mesto in/ali regijo, v kateri 
živimo. To zagotavlja večjo garancijo dobre kakovosti, razpoložljivosti in 

boljšo ceno izdelka. Denar, ki smo porabili, na primer, na lokalni ravni 
ali v bližnji pekarni, je še vedno v veliki meri pekov, katerega kruh se 
nam zdi tako okusen. 

Robčki iz blaga so boljša izbira kot papirnati. Če pa iz kateregakoli 

razloga teh ne želimo, pa uporabimo vsaj tiste, katere ne belijo s 
klorom in so narejeni iz recikliranega papirja. Tetrapak prav tako ni 

dobra izbira za okolje. Narejen je v treh plasteh iz kompozitov - papirja, 
plastike in aluminija. Težko ga je proizvajati in ko ga recikliramo (v 
nasprotju s papirjem samim, ki ga je mogoče uspešno ponovno 
uporabiti večkrat), ima majhno uporabnost. V primerjavi z manjšo 
embalažo je večja bolj ekonomična.  

 
 
 
Ne kurite odpadkov doma! 

Medtem ko kurimo odpadke v peči ali kaminu, sproščajo ti veliko več 

škodljivih snovi kot pri kurjenju v sežigalnici. Izgorevanje v domačih 
ognjiščih se bistveno razlikuje od tistega v velikih industrijskih pečeh, 
predvsem z vidika nizke temperature in slabega dotoka zraka. Pri 
kurjenju plastike, zlasti PVC-ja, pa se sproščajo velike količine različnih 
škodljivih snovi. Peč definitivno ni primerna za: plastiko, gume, tekstil, 
iverne plošče, vezane plošče, usnje, krzno, ostanke barv in čopičev. V 

nasprotju s tem je kurjenje lesa za ogrevanje vašega doma ali vode s 
pravilnim vzdrževanem zelo čisto in bi nam moral biti prednostna izbira 
pred elektriko, plinom, kaj šele kurilnim oljem. Vse peči ali druge 
naprave (na tekoča ali trda ali plinasta goriva) morajo biti pregledane s 

strani strokovne službe. Dimnik je treba redno čistiti. Kurjenje odpadkov 
v sežigalnicah ali pa tistih, ki jih imamo na odlagališčih, vodi k 
onesnaževanju zraka, onesnaženju tal in vode ter splošno degradacijo 

okolja. Za razbremenitev tega težkega bremena je pomembno, da se 
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zmanjšajo odpadki. Kupujemo pametno, tako da ne bomo kupovali 

večje količine embalažnega materiala kot dejanskih izdelkov. Pomislimo, 
preden se odločimo za nakup. Ne varčujemo le, kar se tiče okolja, 
ampak privarčujemo tudi zasluženi denar. Še en pozitiven korak je v 

ponovni uporabi izdelkov, sposojanju ali pa še bolje, izdelke kar 
popravimo. Sortiranje odpadkov za recikliranje je šele naslednji korak. 
Smeti moramo sortirati, če jih lahko recikliramo, odvisno od materiala. 
Priporočljivo je, da uporabimo veliko odpadkov tudi za surovine za 
pridobivanje energije. 
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DELOVNI LIST:TRAJNE PLASTIČNE VREČKE – ZA UČENCE  

 

 

Evropa poziva k vojni proti plastičnim nosilnim vrečkam 

 Vsak Slovenec na leto v povprečju porabi med 130 in 150 polietilenskih 
vrečk, ki po končani uporabi najpogosteje končajo med mešanimi 
odpadki. Njihova razgradnja traja več stoletij. Glede na to, kaj se zgodi 

s temi vrečkami, potem ko so "romale" v smetnjak, je to precejšen 
problem. Vendar evropske izkušnje kažejo, da lahko ljubitelje, ki 

brezskrbno nakupujejo brez vrečke lastne, zatrejo le naslednje tri 
predpostavke: prepoved plastičnih nosilnih vrečk; dodatno jih 
zaračunajte ali pa narediti njihovo uporabo nemogočo. Zadnji razlog je 
tisti, ki je pridobil vse bolj gorečega zaveznika - modo. Ni ravno 

elegantno, da te vidijo s plastično vrečko v okolici mesta. 

Po načrtih okoljskega ministrstva bo nova zakonodaja o omejitvi porabe 
tankih plastičnih nakupovalnih vrečk sprejeta v prvi polovici letošnjega 
leta. Z njeno uveljavitvijo v trgovinah ne bo več brezplačnih plastičnih 
vrečk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkrat je dovolj 

Kljub negativnemu modnemu kontekstu, so številke še vedno visoke, 
tudi zunaj države. Po podatkih Evropske komisije, povprečni državljan 

EU "uporabi približno petsto plastičnih vrečk na leto, medtem ko večina 
njih ni ponovno uporabljena. Nizka masa in manjša velikost vrečk so po 
navadi dejavniki, da se ne morejo odstraniti kot odpadek, ampak 
končajo v morju, kjer je potrebnih več sto let, preden se dokončno 
raztopijo." V tem času lahko žival v morju to pogoltne in pogine ali 
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material postane neke vrste  »živ«  plastični plankton, ki povzroča 

onesnaževanje voda in tal še čez stoletja. 

Najkasneje do novembra lani bi morala Slovenija tako kot druge države 
članice Evropske unije v svojo zakonodajo prenesti zahteve evropske 

odpadkovne direktive po zmanjšanju porabe lahkih plastičnih vrečk, a si 
je vzela še nekaj dodatnega časa. Na ministrstvu za okolje in prostor 
načrtujejo, da bo nova zakonodaja sprejeta še pred poletjem. 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje bodo morale brezplačne plastične 
nakupovalne vrečke, tanjše od 0,05 milimetra, izginiti s »hitrih« 
samopostrežnih in drugih blagajn pri trgovcih. Novo ceno jim bo določil 

vsak trgovec sam, vrečke za zelenjavo in sadje pa bodo iz prepovedi 
najverjetneje izvzete in bodo ostale brezplačne. 

Evropska unija od držav članic zahteva prepoved brezplačnih tankih 
plastičnih nosilnih vrečk do leta 2019, ker plastične vrečke potrebujejo 
tudi celih tisoč let za popolno razgradnjo in v tem času ogrožajo naravo 
ter zdravje živali in ljudi, hkrati pa tako njihova proizvodnja kot 

odstranjevanje obremenjujeta okolje. Če države članice tega ne bodo 
storile, morajo z drugimi ukrepi – recimo z obdavčitvijo – poskrbeti za 
to, da povprečen prebivalec do konca leta 2019 ne bo porabil več kot 90 
lahkih plastičnih nosilnih vrečk na leto oziroma ne več kot 40 takšnih 

vrečk šest let pozneje. 

Na Irskem so plastične vrečke obdavčene že skoraj deset let in njihov 

delež v komunalnih odpadkih se je zmanjšala s pet na eno četrtino 
odstotka. Irci niso mogli dovolj pohvaliti spremembe, zato je vlada 
podvojila izobraževalni davek. Od istega leta dalje, tudi Italijani ne 
morejo več vzeti brezplačne plastične nosilne vrečke iz trgovine; do 
sedaj, so bili odgovorni za petino porabe plastičnih vrečk v Evropi. Tudi 
Kitajska je uvedla prepoved podarjanja plastičnih vrečk, skupaj s 
Tajvanom, Bangladešom, Avstralijo, Korziko in San Franciscom. 

Plastika je večna 

Vendar pa je tak optimizem napačen, ker trgovci na drobno 
predstavljajo kot okolju prijazne plastične vrečke tudi tiste, ki so 
biološko razgradljive. Ti so označene s tremi puščicami razporejenimi v 
trikotnik, črkami LDPE in številko 4; vrečke s temi oznakami najdemo v  
Tesco Organic, DM drogerijah in čevljarni Bata. Na prvi pogled so videti 

kot običajne plastične vrečke, prav tako so izdelane iz istega materiala. 
Vendar je dodan še en kemični element za "pogon degradacije," v 
primeru, da  so izpostavljene soncu, v teku nekaj let pa naj bi se folija 
razgradila v nevidne delce plastičnega prahu. Nikakor pa prah ne izgine, 
kot če bi vzel plastično vrečko, jo zmlel na koščke v prah in razsipal po 

travniku. Estetsko, vrečke niso škodljive, vendar pa si mnenja 

strokovnjakov nasprotujejo, o tem, kakšen vpliv lahko njihovi ostanki 
imajo na vodo, tla in živali. Britansko Ministrstvo za okolje je objavilo 
študijo, po kateri je degradacija problematična: kar je ostalo, ni mogoče 
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uporabiti za kompostiranje in ne gre v zbirne zabojnike odpadkov, saj 

imajo vgrajen v starter, ki lahko destabilizira druge materiale, ki se 
reciklirajo. Oddelek je pozval proizvajalce in trgovce na drobno, da 
preneha izpostavljati biorazgradljive vrečke javnosti in jo zavajati s tem, 
da so domnevno varne in prijazne okolju.  

 

Lepe prepletene vrečke 

Ecozz podjetje izdeluje nosilne vrečke narejene iz tkanine in njen 
solastnik, Jan Majer, pravi: "Edini način, kako naj bi ljudje opustili 

polietilenske vrečke je, da jim ponudimo praktičen, vidni izdelek, ki bi 
ga lahko dali v svoje torbice in ki bo dopolnjeval vaš način oblačenja." 
Ko je njegov partner, Lukas Hanes, predstavil to idejo doma, so mu 

rekli, da je nor: Zakaj za vraga bi kdorkoli kupil nekaj, kar lahko povsod 
dobi zastonj? Vendar sta, pred tremi leti, ta dva sošolca, prezrla vse 
opozorilne glasove in ustanovila svoje lastno podjetje. Lani je njihov 
promet presegel 370.000 EUR; letos pa pričakujejo še več. Na začetku 
so izdelali sedem modelov ekoloških vrečk, sedaj pa jih v svojem 
katalogu ponujajo več kot sedemsto. 

Sprva je bil Ecozz osredotočen na dokaj majhno ciljno skupino mladih, 

dobro izobraženih žensk, gospodinj z otroci. Oni pogosto hodijo na 

splet, iščejo in naročajo različne novosti za olajšanje njihovih 
gospodinjskih opravil in varstva otrok. Ti so pogosto na Facebook-u in 
delijo svoje najdbe, kar je bil glavni razlog, zakaj Ecozz najprej oglašuje 
tam. G. Hanes pravi: "Mi stavimo na ljudi, da všečkajo naš profil, kar 
privabi še več obiskovalcev, sporočilo se širi in število »všečkov« raste. 

Na tak način smo prodali sto tisoč vrečk." 

Kar se tiče supermarketov, jih Ecozz ne obravnava kot trg. »Kot da bi 
izkašljal počitnice za kupce nakupovalnih centrov, ampak to ni to,« 
pojasnjuje g. Hanes. 

 

Babičin čudež 

Ta ideja se je pojavila uveljavljenem izdelovalcu mrež za las Vavrin Krcil 
na koncu »glasnih dvajsetih«, ko so se dame odločale za striženje las in 
opustitev mrežice, v ta namen je g. Krcil izdelal vrečko z ročajem in ta 
njegov izum je popolnoma zaživel, torbica je bila dovolj majhna, da si jo 
lahko spravil v žep, lahka, pa vendar toliko trpežna, da si lahko dal 

nekaj tudi vanjo, tudi nekaj steklenic piva; tako je postala vse-obsežna.  

Če pogledamo malo naprej, se osredotočimo na Zdeneka Červinka, ki je 

bil lastnik kamnoloma: Poslušal je radio, slišal je, kako ljudje pogrešajo 
te univerzalne, priročne mrežaste vrečke iz starih časov, ki so jih 
nadomestile polietilenske vrečke ob koncu 1970-ih. Ustanovil je podjetje 
imenovano Saariense; To je bilo tudi ime originalnega proizvajalca vrečk 
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z ročaji v Zdar nad Sázavou. Vrečke G. Cervinka pa so vse narejene na 

Kitajskem. "Ročaji so ojačani, tako, da jih udobno držimo v roki. Nihče 
si jih ne bi mogel privoščiti, če bi se izdelovale tukaj,« razlaga g 
Červinka Ml., Saariense CEO in sin ustanovitelja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinkasi nameravajo dostavljati tudi v veleblagovnice, z namenom, da 
bi dobili svoje torbe z ročaji vsi, ki jih obiskujejo. V tem trenutku služijo 
predvsem kot darilo podjetja, prodajajo se v višini 750.000. Kljub temu 

se njihova naložba še ni povrnila. "Moja babica je pokazala posebno 
vrečko z ročaji doma in imeli smo patentiran model po vsem svetu. To 
je stalo veliko denarja," pravi g Červinka Ml. "Trudimo se, da se vrečka 
z ročaji uvede globalno kot Spiderbag." 

Kljub temu - mrežaste vreče in/ali ekološke vrečke, izdelane na 
Kitajskem iz umetne preje, pustijo nek odtis na okolju. Nekega dne 

bodo tudi zavržene kot plastični odpadki. Po drugi strani pa so strogo 

okolju prijazne vrečke iz konoplje, zalivane samo z nepitno vodo in brez 
dodajanja pesticidov. Na torbo se natisne s črnilom iz naravne soje in 
proizvaja po pošteni ceni s certifikatom tovarne. Vendar pa stane 
približno 30 – 40 EUR. "Glavni razlog za tako visoko ceno je ta, da je 
proizvodni proces zapleten, količine pa so nizke. Kupci niso tako 
ekološko naravnani, da bi bili pripravljeni porabiti za to toliko denarja," 

je prepričan Jan Majer. To je razlog, zakaj okoljevarstveniki kažejo, da 
ekonomsko-osveščeni, proti plastiki usmerjeni potrošniki izdelajo svojo 
torbo, bodisi iz kosov tkanine, naravne, če je mogoče, ki jo je možno 
kompostirati. Edino vprašanje je, kako bo taka vrečka dopolnjevala 
obleko? 
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IZZIVI IN STAVE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti  

Oblikovanje osebnosti 

 

Sposobnost tveganja 

 

Cilji  

 Ponavljati, po možnosti, da se naučijo novega 
 poživiti razred 

 naučiti se obvladovati informacije 
 motivirati učence k izboljšavam samega sebe, 

krepitev samozavesti 
 poiskati ustrezne metode učenja 

Čas Cca. 45 minut 

Lokacija notranji prostorih ali zunanji prostori 

Viri in materiali 
plakat s stavami; tabela z imeni učencev; papir in 
pisala za tekmovalce; orodje in material, kot je 
določeno 

Opis  

1) Učitelj izbere primerno izhodišče, ki temelji na temi, katero se učijo.  

2) Učitelj učence razdeli v skupine ali jim pusti, da se razvrstijo sami. 

3) Učitelj poskrbi, da je seznam izzivov na vidnem mestu; postavke se 
razlikujejo po težavnosti.  

4) Vsaka skupina in/ali posameznik oceni izziv s stavo, glede na to, 

koliko je prepričan, da mu bo uspelo. Minimalna stava je 10 točk; 

največja je 100. Vsak izziv je treba oceniti in nanj položiti stavo.  

5) Če je izziv izpolnjen, skupina in/ali posameznik dobi število točk, ki 
so jih stavili. V primeru neizpolnjenega izziva, se enak znesek 
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odšteje. Vsak začne z ničlo. 

6) Ko so vsi izzivi opravljeni, se točke štejejo in se razglasijo 
zmagovalci. Učitelj preda besedo zmagovalcem, da povedo - kaj so 
naredili in kako, kaj se je izplačalo, kaj jim je pomagalo, da so 
uspeli. 

7) Učitelj poda kratke povratne informacije.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Skupini predlaga, naj bo sproščeno prijetno 

vzdušje, hkrati pa preprečuje, da bi se oblikovala 

močnejša skupina. To zagotavlja, da tekmovanje 
ostaja zanimivo, dlje časa. 

Tveganje leži v nujnosti reševanja določenih nalog. 
Tisti, ki le gledajo, lahko samo kopirajo pravilen 
način in/ali se učijo iz napak drugih. Zato je treba 
vrstni red skupine ves čas spreminjati. 

Povratne 

informacije 

Tako skupine kot posamezniki pogosto 
podcenjujejo svoje sposobnosti. Naloga povratnih 

informacij je to poudariti in pri učencih dvigniti 

samozavest. 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste razvrstili svoje točke? Ali ste bili realni 
ali ste precenili svoje sposobnosti? Ali kaj veste 
o tem problemu že na podlagi predhodnih 
izkušenj? 

 Katera strategija se je izplačala? 

 Predstavite svojo strategijo za ravnanje s 

posameznim izzivom. 

 Lahko potegnemo kakšne zaključke iz te vaje? 

Uporaba v 

razredih 

Ta dejavnost je primerna za katerikoli predmet.  

Primeri za jezikovne predmete:  
naučiti se pesem; rešiti jezikovni kviz v določenem 
roku; uvrstitev pisateljev v pravilen časovni okvir, 
glede na datum rojstva; zapeti pesem, povezano z 

jezikom; predstaviti lomilec jezika; razvozlati šifro, 

rešiti sestavljanko, križanko, itd. 

Primeri za predmet matematike:  
za reševanje kompleksnih problemov; uporabiti 
pravo matematično opredelitev iz geometrije; 
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dodeliti pravilen rezultat matematični nalogi; 
poiskati poseben primer v tabelah; najti ustrezne 

primere za matematične funkcije, itd.  

Primeri za predmet fizike:  
Izvesti preprost eksperiment; matematično rešiti 
problem, dodeliti pravo ime za različno enoto; 
dodeliti pravi primer določeni funkciji, itd. 

Primeri za predmet tujih jezikov:  
Naučiti se deset novih besed v določenem roku; 

napisati kratko zgodbo; prevesti pet stavkov v 

domači jezik; uganiti, kaj pomeni besedilo pesmi, 
itd. 

 
Navdih 
 

 

Opombe  
 
 

 



 
 
52                                                                                  PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 

 

KONČNO SAM SVOJ ŠEF! 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Proaktivni 

pristop in 
kreativnost 

 

Sposobnost 

oblikovanja 
idej v načrte in 
njihova 

uresničitev 

 

Osebnostni 

razvoj 

 

Sposobnost 

tveganja 

 

Cilji  

 oblikovanje preprostega poslovnega načrta 
 oceniti posameznikove osebnosti v povezavi z 

ustreznim področjem poslovanja 
 razviti sposobnosti, specifične za podjetništvo  

Čas  45 - 90 minut 

Lokacija Notranji prostorih 

Viri in 
materiali 

Velik list (flipchart) (eden za vsako skupino) 

Delovni list: Poslovni načrt (za vsako skupino; še bolje 
za vsakega posameznika) 
lepljivi trak in označevalci za vsako skupino 
kronometer (obvezno; npr. kuhinjska štoparica – signal 

za pretečeni čas) 

Opis  

1) Učitelj predstavi vajo s pomočjo brainstorminga, miselnimi vzorci 
in/ali predavanju o podjetništvu. Govori jedrnato, v 3 - 5 minutah. 
Po tem razdeli učence v skupine, vsaj 6-članske; 8-članska skupina 
bi bila optimalna. Kako ustvari skupine, je odvisno od njegovih 

namenov in ciljev. Vsi skupaj nato pripravijo učilnico za dejavnost 
in učitelj razloži preostali del lekcije. Učenci bodo morali ustvariti 
poslovni načrt in ga predstaviti "komisiji". 

2) »Predstavljajte si vlado v prizadevanjih za podporo ustanavljanja 
malih podjetij, ki bi tistim, ki zaključijo šolanje, dali donacijo v višini 
37.000 EUR za zagon svojih podjetij. V zameno pa morajo 
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eventualni bodoči podjetniki hitro predstaviti konkreten poslovni 
načrt, da postanejo upravičeni do teh sredstev. Morajo tudi navesti, 

katere izdelke in/ali storitve bodo imeli. Prav tako morajo opisati 
svojo strukturo podjetja. Komisija bo želela videti, kako bi vsak član 
skupine prispeval k poslu. Zato je dobro upoštevati svoje osebne 
sposobnosti in cilje, kot tudi omejitve; kam spadate po hierarhiji v 
podjetju? Seveda bo komisija podrobno pregledala, kakšne so vaše 
možnosti, da vaše novo podjetje doseže uspeh v poslu in kako 
dobro pripravljen poslovni načrt imate. Sedaj vam bom razdelil 

delovne liste z navodili. V njih boste pojasnili pomembnost vašega 
poslovnega načrta in njegovo predstavitev. Za to nalogo imate 20 

minut, kar pa ni veliko. Zato predlagam, da po tem, ko boste imeli 
začetno razpravo o opravilih, razdelite vloge posameznim članom 
svoje skupine.« Učitelj izroči delovne liste (Poslovni načrt) in se 
prepriča, da je vsem jasno, kaj naj naredijo. Lahko se ukvarja z 
vprašanji, preoblikuje nalogo tako, da bi bila bolj razumljiva in 

zažene uro. V tem času zapisuje glavne točke dobrega poslovnega 
načrt na tablo. Ves čas opazuje dejavnost in svetuje, če je 
potrebno. 

3) Ko enkrat čas poteče, učitelj ustavi vse in razloži: »Torej, sedaj 
imate poslovni načrt, vendar to še ni konec. V naslednjih 10 

minutah morate napisati predstavitev svojega načrta na velike liste 

(flichart). Dejanska predstavitev pred komisijo ne sme presegati 3 
minut in lahko jo vadite. Kako se boste predstavili, je povsem 
odvisno od vas. Samo ne pozabite, da je veliko denarja v igri in brez 
donacije ne morete izvršiti vašega poslovnega načrta. Vi ne veste, 
kdo sedi v komisiji, vendar lahko sklepate, da bo nekaj ustvarjalnih 
članov, kot tudi nekaj ostrih nasprotnikov ter kritikov. Ne izgubljajte 
časa – ostalo vam ga je le še malo!” Učitelj ponovno zažene uro. 

4) Takoj, ko preteče 10 minut, učitelj ustavi delo. Pozove skupine, da 
stopijo naprej, s svojimi poslovnimi načrti in jih predstavijo komisiji. 

Opomni jih na kriterije in spodbudi vse, da pozorno sledijo 
predstavitvi. Občinstvo mora biti pripravljeno z vprašanji in/ali 
ugovori. Učitelj jasno poudari, da bo končna ocena predstavitve in 
razprava o načrtih potekala ob koncu učne ure. Razloži, da je obstoj 
te komisije le simboličen in da bodo v resnici vsi učenci ocenjevali 

načrte. Nihče ne bo prekinil predstavitve ali motil nastopajoče. Na 
začetku vsake predstavitve učitelj zažene uro in poskrbi za to, da 
ima vsaka skupina na voljo dovolj časa. 

5) Učitelj nameni zadnjih 5 minut učne ure razpravljanju s tistimi, ki 
jim je uspelo izpolniti vse kriterije.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Za obe strani je ta naloga zelo zahtevna. 
Pomembno je, da učitelj pazi na čas in opozarja 
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učence, kdaj bo potekel: ko poteče, poteče. Ta 
vaja je tako kompleksna, kot je razmišljanje vseh 
udeleženih. Učenci, ki imajo več predznanja s 
področja poslovanja, financ in ekonomije bodo 
verjetno porabili več časa, kot tisti z manj znanja. 
Osredotočili se bodo na vse detajle poslovnega 

načrta, kar traja bistveno dlje, kot da bi šlo samo 
za nek oris poslovnega načrta.  

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kateri poslovni načrt vam je bil všeč? 
 Kateri poslovni načrt bi imel največjo možnost 

za uspeh v resničnem življenju? 
 Kateri je bil najbolj podroben načrt? 
 Kaj priporočate nastopajočim (ko bodo 

predstavljali)? 

 Kateri del načrtovanja vam je delal probleme? 
 Ste lahko našli svoje mesto v podjetju? 
 Ali se kdo ni strinjal z vašim položajem v 

podjetju? 
 Kako ste prišli do tega, da je vaš poslovni načrt 

originalen? 

 Ste težko izbrali področje poslovanja? 
 Zakaj ste se odločili točno za to? 
 Kakšen način oglaševanja bi uporabili? 
 Kakšne informacije bi potrebovali, da bi bili bolj 

uspešni v naslednjem krogu? 
 Kako pomembna je predstavitev - kaj bi rekli? 

Uporaba v 
razredih 

Ta naloga se lahko uporablja za razmišljanje ali kot 
del razmisleka pri družbenih vedah v povezavi z 
glavnim vprašanjem Človek in delo, karierno 

svetovanje ali v ekonomiji na splošno. Tema je 
povezana z drugimi, npr. poznavanje pravnih 
vprašanj v podjetjih, delovni pogoji in zdravje na 
delovnem mestu, trajnostni razvoj, izdelki ali cena 
storitve, denarnimi tokovi, oglaševanje, trženje, 
predstavitvi. Analiza SWOT. 

Navdih 
Belz, H., Siegrist, M.: Ključne kompetence in njihov 
razvoj, Praha 2001 

Opombe   
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Delovni list 

POSLOVNI NAČRT 

 
 

Vlada se je odločila za podporo start-up 
podjetjem. S ponudbo bi bodočim 
podjetnikom pomagali z nepovratnimi 
sredstvi v vrednosti 37.000 EUR. Potrebno je 
predložiti podroben, oprijemljiv poslovni 

načrt. 
 

Naloga 
 
Vaša skupina mora ustvariti poslovni načrt, ki bo predstavljen komisiji. 
Medtem, ko ga ustvarjate, poskrbite, da je vaš poslovni načrt 
prepričljiv in podroben; vaš osebni položaj v podjetju mora 
ustrezati vašim sposobnostim in spretnostim. Načrt naj bi 

obravnaval naslednje točke: 
 

 

  • Področje poslovanja 
• Kaj boste izdelovali in/ali delali, kaj je 

vaš namen? 
• Kakšno obliko bo imelo vaše podjetje? 

• Namen vašega podjetja 
• Kaj ponujate - izdelke ali storitve? 
• Kje se bo podjetje nahajalo? 
• Ali lokacija vpliva na vaš načrt? 
• Kaj potrebujete za začetek? 
• Finančne ocene, proračun 
• Osebje 

• Naloge članov skupine 
• Tveganja in nevarnosti 

 
Opombe: 
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MENJAVA VLOG  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti  

Proaktivni 
pristop in 

kreativnost 

 

Sposobnost 
oblikovanja 

idej v načrte in 
njihova 

uresničitev 

 

Osebnostni 
razvoj  

 

Sposobnost 
tveganja 

 

Cilj 

 prevzeti dolžnosti  
 naučiti se sprejeti odgovornost za reševanje težav  

 najti najboljše rešitve  

 biti sposoben kritično oceniti lastna dejanja  

Čas 

prehodne priprave: učitelji – 10 minut; učenci 45-60 

minut doma 
 
naloga pod vodstvom učenca: vedno ena šolska ura  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

vsakdanje šolske potrebščine  

Opis 

1) Pri tej vaji učenec prostovoljno prevzame vodenje učne ure. Ker je 
za nalogo potrebno nekaj priprav, vam priporočamo, da nalogo 
predstavite razredu na začetku leta: "V letošnjem šolskem letu 
bomo pri mojem predmetu enkrat mesečno izvajali nalogo, pri 
kateri bomo zamenjali vloge. Jaz bom postal/a učenec/ka, nekdo 
izmed vas pa bo postal/a učitelj/ica. Na v naprej določeno temo 

boste pripravili učno uro, pri kateri lahko uporabite poljubne 
pripomočke. Učna ura je lahko tudi v obliki računalniške 
predstavitve. Kot del učne ure lahko pripravite tudi pisno 

preverjanje za učence." 

Učitelj učencem predstavi navodila za nalogo. Vsak učenec, ki bo 
prevzel vlogo učitelja naj 
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 pove teden dni prej temo učne ure; 
 pred začetkom učne ure učitelju pokaže pripravljene zapiske in 

mu predstavi, kakšne dejavnosti ima pripravljene za učno uro; 
 pred pričetkom učne uro s pomočjo učitelja priskrbi vse 

potrebne pripomočke; 
 v roku dveh dni po predstavitvi bo učitelju oddal pisno poročilo 

o poteku učne ure (ocenjevanje samega sebe). 
 

2) V skladu z uspešnostjo učne ure učitelj oceni učenca. O načinu 
ocenjevanja naj se učitelj in učenci dogovorijo predhodno. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Priporočamo da: 

- o izvajanju vaje predčasno obvestite starše in se z 
njimi pogovorite; 

- predvidite dovolj časa za priprave; 

- predvidite ovire (nekateri izmed učencev imajo 
lahko problem z oblikovanjem vprašanj, s 

poslušanjem drugih, …). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj vam je bilo pri nalogi najbolj všeč? 

 Predlogi za izboljšanje naloge? 

 Kako ste se počutili, ko ste ocenjevali sošolce? 
 

Predlagane točke za ocenjevanje samega sebe za 
učenca (ki je prevzel vlogo učitelja): 
Kako sem se počutil kot učitelj? 
Sem snov dobro predstavil? Je razred razumel 

podano snov? 
Sem snov podal v predvidenem časovnem okvirju? 
Mi je uspelo obdržati pozornost razreda? 
Katere elemente učne ure bi uporabil tudi prihodnjič 
in katere bi spremenil? 

Uporaba v 
razredih 

menjava vlog se lahko uporabi pri vseh predmetih 

Opombe 
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OGLAŠEVALSKI SLOGANI  
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti  

Proaktiven pristop in kreativnost 

 

Cilji 
 obogatiti besedni zaklad tujega jezika  
 spoznavanje orodij oglaševanja 

Čas  2 x 45 minut  

Lokacija  notranji prostori 

Viri in 
materiali 
 

slovar, internet, papir, pisala, delovni list: Slike 

Opis  

Lekcija 1 - Angleški jezik  
1) Učitelj razdeli razred v dve skupini: "Zamislite si, da ste 

podjetniki, ki prodajajo izdelek oz. storitev. Na voljo imate 5 

minut, da se odločite kaj boste prodajali, proizvajali ali ponujali. 
Celotno vajo bomo izvajali v angleščini, zato poimenujte svoje 

izdelek/storitev v angleškem jeziku.” 
Slednje ni nujno, vendar bo olajšalo delo z generatorjem 
sloganov. Učitelj razdeli SLO-ANG slovarje in nudi pomoč 
učencem, če je le ta potrebna. V kolikor ima izdelek/storitev 
lastno ime, prevod v angleščino ni potreben. 
 

Primer: 
2) Skupina je za svojo storitev predlagala čistilni servis, ki ga je 

poimenovala REZINA. V generator sloganov lahko vpišejo 

Rezina, ali pa ključno besedo "čistilni servis". Predlagamo da v 
generator zaradi lažjega dela vpišejo ključne besede.  

 
3) Učitelj: "Sedaj potrebujemo ustrezen oglaševalski slogan. Za 
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lažje delo uporabite generator sloganov. Teh je kar nekaj in vsi 
so zelo zabavni!" 

 
4) Učitelj vsaki skupini dodeli drugačno povezavo do generatorja 

sloganov. Trije predlogi povezav: 
 

http://thesurrealist.co.uk/slogan.cgi 
http://www.sloganizer.net/en 
http://sloganmaker.com/ 

 
5) V primeru da je skupin več kakor generatorjev sloganov, lahko 

po dve ali tri skupine uporabljajo istega. Cilj je še vedno enak. 
Učenci naj si izmislijo čim bolj različne slogane.  
 

6) Vsaka skupina naj izbere vsaj tri slogane, ki so jih pridobili s 
pomočjo generatorja sloganov. Le te naj poskušajo čim bolje 

prevesti v materni jezik, tako da bo slogan dobro zvenel. Izmed 
teh treh sloganov naj izberejo enega in razmislijo kako dobro je 
bil preveden. Skupine lahko rezultate generatorja sloganov 
uporabijo tudi samo kot začetno točko pri oblikovanju 
popolnoma edinstvenega slogana. 

 

Primer: 
7) Generator poda rezultat: "Natoči [brezalkoholna pijača] v svoj 

rezervoar!" Takšen slogan nima dosti smisla v slovenskem 
jeziku. Skupine naj poskušajo dani slogan izboljšati in ga 
približati slovenščini. Slogan ki je bil podan kot rezultat, pa 
lahko uporabijo tudi samo kot inspiracijo za originalen slogan 
(npr. [brezalkoholna pijača] me odžeja!). 

 
8) Vsaka skupina prebere svoj izbrani slogan naglas. Slogane, ki 

niso bili izbrani učitelj zapiše na tablo, saj bodo uporabljeni pri 

predmetu etika in družba.  
 
 

Lekcija 2 – Etika in Družba 

1) Učitelj pripravi slikovno gradivo "orodji", ki se pogosto 
uporabljajo v oglaševanju (uporabite priložene, ali pripravite 
svoje). Na zadnjo stran zapišite ključne besede.  
 

2) Učitelj poda navodilo skupinam naj predhodno ustvarjene 
slogane zapišejo na samolepilne lističe. 

 

3) Učitelj prilepi pripravljene slike oglaševalskih "orodji" na tablo 
(med njimi naj bo dovolj razmaka). Skupinam naroči naj med 
njimi izberejo tiste, ki najbolj ustrezajo njihovim trem 
sloganom. Ni potrebe, da se slogani in slike popolnoma ujemajo, 
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vendar naj zajamejo vsaj bistvo slogana.  
 

4) Učitelj vpraša skupino zakaj so izbrali ravno to sliko? Kašna je 
povezava, zakaj se jim zdi ta slika ustrezna? Ključne besede 
zapiše na tablo. V primeru, da kateri od slik ni bil dodeljen 
slogan jo učitelj obravnava kot zadnjo. Skupaj z učenci ji 

poskuša pripisati pomen, ugotoviti kaj predstavlja in na kaj jih 
spominja.  
 
Pomoč učiteljem – Lastnosti učinkovitega oglaševanja ("orodja") 
(Ni potrebe, da učenci izberejo le podana "orodja", uporabijo 

lahko tudi svoje besede, da izrazijo svoje mnenje). 
a. humor, šale, pretiravanje 

b. mladost, zabava, prosti čas 
c. lepota, erotika 
d. otroci, družina 
e. varnost, sreča, zadovoljstvo 
f. zdravje 
g. bogastvo, uspeh 
h. čustva (barve, glasba, presenečenje) 

i. negativna čustva (strah, pohlep, sovraštvo, agresija) 
 

5) Učitelj povzame vajo: "V oglaševanju delujejo skupine 
profesionalcev in strokovnjakov, ki s svojim delom poskušajo 
prepričati potrošnika, da kupi določeni izdelek ali storitev. Kljub 
temu, da sta prodaja in oglaševanje kompleksni področji, 

obstajajo nekatera "orodja", ki se pogosto uporabljajo v 
oglaševalske namene. Izmed teh prodajni strokovnjaki izberejo 
tiste, ki ustrezajo ciljni skupini potrošnikov. Tudi vam je uspelo 
najti nekaj izmed teh orodji in jih uporabiti v vaših oglaševalskih 
sloganih."  

 

6) Vsaka skupina prebere na glas svoj izbrani slogan. Razložijo 

katera orodja oglaševanja so uporabili. 

 

Tveganja in 
priporočila 

VIR 

http://www.skolamedii.cz 
 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Je bila naloga zahtevna? Ste zadovoljni s 
svojim sloganom?  

 Kaj ste se naučili?  
 Na kakšne probleme ste naleteli?  
 Kako ste jih rešili? 

http://www.skolamedii.cz/
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Uporaba v 
razredih  

Povezava znanja angleščine z znanjem snovi 
predmeta etika in družba.  

 

 

Navdih 
 

 

 
 
Opombe  
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Delovni list: Slike 
 humor, šale, pretiravanje 

 
 

 mladost, zabava, prosti čas 

 
 

 lepota, erotika 
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 otroci, družina 

 
 

 varnost, sreča, zadovoljstvo 

  
 

 bogastvo, uspeh 
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 zdravje 

 
 

čustva, barve, glasba, subliminalna sporočila, šok 

 
 

 negativna čustva 
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POSLOVNI NAČRT 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne lasnosti 

Proaktivni pristop in 
kreativnost 

 

Sposobnost 
oblikovanja idej v 
načrte in njihova 

uresničitev 

 

Sposobnost 
tveganja 

 

Cilj  poskusiti oblikovati natančen poslovni načrt 

Čas razredni projekt – cca. 7 učnih ur 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Ta vaja se navezuje na vajo Končno sam svoj šef. 
Skupine morajo imeti zapisana svoja izhodišča (opombe, 
ipd.) 

Drugo: 
papir in pisalni pripomočki za zapiske 
Delovni list: Poslovni načrt 

Opis 

V vaji Končno sam svoj šef so učenci obikovali osnove poslovnega 
načrta. V tej vaji pa oblikujejo tematiko, kot bi šlo zares. 

Učna ura 1: SWOT analiza – Prednosti, Slabosti, Priložnosti, Nevarnost 

1) Učitelj razdeli učence po skupinah, sledi vzorcu vaje Končno 
sam svoj šef!; ohrani vse družbe vaje. “Do sedaj smo imeli 
samo akademske razprave o vaših poslovnih idejah; zdaj pa je 

prišel čas, da jih uresničimo in oblikujemo pravi poslovni načrt. 
Pred tem ste ustanovili podjetje in ga predstavili potencialnim 
investitorjem. Zdaj, ko imate začetni kapital obljubljen, morate 
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oblikovati natančni poslovni načrt. In to bomo naredili sedaj.” 

 

2) Učitelj na tablo napiše SWOT ANALIZA: “Dobre ideje so osnova 
vsakega uspešnega podjetja. Kljub temu, vsa ne bodo uspešna, 
čeprav so njihove ideje odlične. Vsak posel ima tudi svoje šibke 
točke in vsako podjetje se sreča s tveganji. Njegovi uspehi ali 

neuspehi so povezani s tem, kako ravnajo s temi tveganji. 
Nevarnost se poveča, ko je ravnotežje med pozitivnimi in 
negativnimi nagnjeno na strani negativnega; za oceno situacije 
služi SWOT analiza.”  

Učitelj pojasni pomen kratice: 

 

S 
W 
O 
T 

 
S kot Prednosti (ang. Strengths) (Katere so prednosti mojih 

nasprotnikov? Katere so moje? Primerjaj in upoštevaj! Kaj so 
nasprotnikova najmočnejša sredstva? Imajo strokovnjake? Ali 

imajo dobiček? Ali ponujajo nekaj edinstvenega?) 
W za Slabosti (ang. Weaknesses) (Katere so nasprotnikove 

slabosti? Katere so naše? Primerjaj in upoštevaj! Je kakovost 
njihovih izdelkov in storitev slabša? Ali imajo slabo zunanjo 
podobo? Kje so ranljivi?)  

O kot Priložnosti (ang. Opportunities) (Kakšne priložnosti 

obstajajo? Kako boste izkoristili nasprotnikove slabosti? Katere 
svoje prednosti boste izpostavili? So na trgu še kakšne druge 
priložnosti?) 

T kot Nevarnost (ang. Threats) (Kaj je za vas največja nevarnost? 
Kakšne prednosti bi vaši nasprotniki lahko uporabili proti vam? 
Kaj, če vam načrt spodleti?) 

 

3) Učitelj izroči delovni list in prosi skupine, da izvedejo SWOT 
analize svojega podjetja in kje so v primerjavi s svojimi 
konkurenti. Na voljo imajo cca. 10 minut, medtem se sprehaja 
po razredu in nudi pomoč, če je to potrebno. 

4) Učna ura se zaokroži tako, da študenti delijo svoje ugotovitve z 

drugimi - kakšne priložnosti in tveganja so odkrili, kaj so 
realizirali, itd. 
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Učna ura 2:  Določanje strank, izdelkov in soritve 

1) Učitelj začne: "Za to, da bi bil naš poslovni načrt učinkovit, 

mora nekaj prispevati. Menim, da ste pri oblikovanju poslovnega 
načrta razmislili tudi o tem, kaj bo prinesel vam. Osebno 
zadovoljstvo, morda; dobiček, veselje do dela in tako naprej. 
Vendar izpolnjevanje svojih potreb ne predstavlja nujno 
prispevka: Pomembno je, da so izpolnjene tudi potrebe drugih 
ljudi, potrebe vašega podjetja in njegovih zaposlenih, kakor tudi 
okolice, družbe in strank.  

2) Učitelj razdeli delovni list DOLOČANJE STRANK: "Malo 

razmislimo o tem, kdo bi lahko bil kupec produktov vašega 
podjetja in kdo bi imel koristi od vašega poslovnega načrta. 
Definiranje svoje stranke je eden izmed ključnih vidikov 
načrtovanja, saj vsebuje vse informacije, potrebne za 
utemeljitev in osredotočenost na dejavnost. Vaši kupci niso 
nikoli splošna javnost;  predstavljajo posebno skupino ljudi 

in/ali organizacijo, ki potrebuje vaše izdelke ali storitve. 
Strankine potrebe morajo  postati vaša prednostna naloga. 
Torej, začnite z delom in določite vaše stranke! " 

3) Izpolnjevanje delovnih listov traja cca. 10 minut. 

4) Učitelj nadaljuje: "Torej, sedaj imate idejo, kdo naj bi bili vaši 
kupci in nanje morate misliti ves čas. Nato je treba preučiti, kaj 

jim boste ponudili in kako se tega lotiti. Izdelki in storitve so 
tisto, kar vsa podjetja zagotavljajo in na njihov uspeh in/ali 
neuspeh vpliva zadovoljstvo stranke in druga vprašanja. To je 
razlog, zakaj je dobro strankine potrebe, od časa do časa, 
preveriti in temu prilagodite svojo ponudbo. Prav tako je dobro, 
da se razmišlja tudi vnaprej na  nenehno spreminjajočem se 
trgu. Uspešno podjetje je vedno korak pred svojimi konkurenti." 

5) Učitelj razdeli kopije delovnih listov IZDELKI IN STORITVE ter 
jim naroči, da ga izpolnijo. Na voljo jim da dovolj časa, medtem 
ko hodi po razredu in pomaga, če je potrebno. 

6) Učitelj razpravlja o rezultatih z učenci: 
Vprašanja za razpravo: 
Kaj ste spoznali? 
Kdo so vaše stranke? Obstaja kdo, ki ste ga izpustili? 

Ali dobro poznate potrebe svojih strank? Kako bi jih lahko bolje 
spoznali?  
Bote ponudili izdelke ali storitve? 
Vam je uspelo prilagoditi izdelke in/ali storitve potrebam vaših 

strank? 
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Učna ura 3: Poslovni prostori, oprema, dobavitelji  

1) Učitelj nadaljuje delo z učenci o njihovih poslovnih načrtih. 
Govoril bo o  vprašanjih, kje se nahaja podjetje, kakšna je 
potrebna oprema in o dobaviteljih: 
"Vsaka ideja je pogojena z okoliščinami. Stojnica bo videti 
povsem  drugačna na drsališču in na bazenih. Lokacija vašega 

podjetja je nadvse pomemben dejavnik. Včasih je postavitev 
prostora samodejna (vi ali vaša družina ali družba, katere 
lastnik ste, lahko ima v lasti ustrezne delovne prostore, včasih 
jih je potrebno poiskati). Lokacija poslovnih prostorov, 

lastništvo, kako izgledajo in kako so opremljeni, vse to ima 
pomemben vpliv na same stroške. Pogosto prostori ne 
zadovoljujejo potreb; morda bo potrebno kaj dograditi, kar pa s 

sabo lahko prinese tudi težave (dovoljenja, higienski predpisi, 
požarna varnost, prevoz, itd.) 

Enako velja za stroje, orodje in opremo - bo treba kaj 
zamenjati, kupiti rabljeno ali celo novo? In kaj je s pisarniško 
opremo, kot so mize, stoli, računalniki, telefoni, faksi, itd.? " 

2) Učitelj razdeli učencem delovni list DELOVNA DOVOLJENJA IN 

OPREMA: "Poskusite razmisliti o svojem poslovanju v povezavi s 

prostori, ki jih boste potrebovali za to, lokacijo in njenimi 
omejitvami. Vse te elemente upoštevajte, ker vas bodo 
spremljali vseskozi, ko boste želeli uresničiti vaše ideje. Vendar 
vsakokrat, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, kar 
pomeni, da so morebitni izzivi lahko tudi priložnosti. To je način, 
kako razmišljati o tem. " 

3) Učitelj nadaljuje s SREDSTVI: "Obstaja še en predpogoj za 
uresničenje idej - potrebna sredstva, finančna, fizična in/ali 
človeška. Lahko so na voljo že od samega začetka ali pa jih je 

potrebno pridobiti. Pri pripravi poslovnega načrta boste morali 
narediti razmeroma podroben seznam vseh razpoložljivih 
sredstev, vključno s terminskim planom, kako bodo povezani 
kronološko, kdo bo odgovoren in kakšno financiranje bo 

potrebno (načrtovanje v toku). 

Sredstva morajo biti zagotovljena; če niso, ne moremo na 
koncu zagotoviti super izdelek ali storitev. To velja tudi za ljudi: 
Vaša restavracija lahko izgled lepo, ampak, če so vaši natakarji 
pod povprečjem in kuhar povprečen, se gostje po vsej 
verjetnosti ne bodo vračali." 

4) Učitelj razdeli delovni list VIRI in naroči, da ga izpolnijo: 

"Največji problem, ki je najbolj običajen, je - denar. Pomaga, da 
imamo vse vrste finančnih izračunov in napovedi pri roki, 
kolikšni bodo stroški in kakšen bo dobiček." 
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Učna ura 4: Predstavitev – Promoviranje lastne ideje 
 

1) Učitelj pove učencem, da je čas, da si ogledajo promocijo in 
oglaševanje svojih izdelkov ali storitev. Podjetja vedo, da se 
morajo oglaševati, da ostanejo v stiku s stranko in da pritegnejo 
nove kupce. 

2) Učitelj sprašuje učence, kakšni so načini vabljenja strank, 
lovljenja njihove pozornosti; našteje vse predloge. 

Učiteljevi viri – Možni predlogi: 

Oglaševanje – radio, TV, tiskani mediji (upoštevajoč ceno v 
primerjavi z doseganjem ciljnega občinstva) 
letaki; panoji 
internetne strani (kako priti v ospredje iskalnikov), Facebook, 
Twitter 
priporočila – ustno priporočilo (zadovoljstvo se prodaja!) 
stvari, ki pritegnejo pozornost - presenetljiva izložba, znamenja, 

službeni avtomobili z oglasi 
koledarji; vizitke; promocijski izdelki 

3) Pri vsaki učenčevi postavki učitelj preveri prednosti in slabosti 

(stroški, usmerjenost v pravo stranko, itd). 
"Namen promocije je, da so ljudje navdušeni nad vašimi izdelki 
in storitvami, da jih iščejo samo v vašem podjetju. Tako lahko 

posredujete tudi informacije o vašem podjetju, kje se nahaja, 
kako se vas kontaktira in kje se lahko kupijo vaši izdelki. Vaš cilj 
je premagati konkurenco." Učitelj razdeli delovni list 
PROMOCIJA, učenci ga izpolnijo. 

4) Za delo imajo na voljo približno 20 minut, preden zaprosite eno 
skupino za drugo, da seznanijo ostale o svojih idejah. 

 

Učna ura 5: Izvajanje dejavnosti in roki 
 

1) Učitelj pove, da bodo sedaj učenci naredili podroben poslovni 
načrt. "Ne smemo brezglavo skočiti v vodenje podjetja. Veliko je 
na kocki: denar, naša prihodnost in vložen trud. Zato se 
moramo ustaviti, premisliti in v najboljšem primeru, pripraviti 
načrt. Ta pisni dokument nas bo vodil korak za korakom; ni 

zapisan v kamen, ampak služi kot zelo koristen, delovni načrt. 

Moral bi biti urejen kronološko, tako da vsak korak logično sledi 
prejšnji dejavnosti. Mora biti razumljiv, jasno napisan in 

vsebovati tudi skrajne roke. Bolj podroben in specifičen kot je 
poslovni načrt, bolje bomo lahko ocenili svoje dosežke v 
primerjavi z njim. Očitno je, da bodo nekatere dejavnosti 
ključnega pomena in bodo pripomogle k doseganju zastavljenih 
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ciljev; ostale bodo pomožne in manj pripomogle k uspehu. 
Dobra ideja je grafično razlikovati med tema dvema vrstama 
dejavnosti (npr. uporaba različnih barv) in ne pozabite, kateri je 
kateri." 

2) Učitelj preveri, če imajo učenci kakršne koli izkušnje pri 
načrtovanju.  

Učiteljevi viri – Možni odgovori:  

načrtovanje standardnih tedenskih dejavnosti; priprave na 
maturo; priprava za sprejemne izpite; načrtovanje počitnic, 

potovanja na dolge razdalje, praznovanje, pohod v gore.  

Učitelj sprašuje učence ali je njihovo načrtovanje, načrtovanje v 
zadnjem trenutku ali pa so se pripravili vnaprej, tako, da so 
sestavili načrt, zapisali časovni okvir, z določbami, itd. Nato jim 

pusti, da delijo svoje izkušnje. 

3) Učitelj mora preveriti, ali učenci poznajo tehnike načrtovanja. 

Učiteljivi viri – Tehnike načrtovanja: 
Logični okvir; Ganttov diagram; ALPEN, itd. 

Nekatere od teh metod so opisane v priročniku usposobljenosti; 

Podrobnejše informacije so na voljo v okviru teh vaj: Biftek; 
Dva-dni; Tehnika AJPED. 

4) Učitelj želi od učencev izvedeti, kaj menijo, da je pomembno pri 
samem načrtovanju; zapisuje njihove predloge na tablo: 

KAJ - posamezni koraki (kaj je potrebno urediti) 
KDAJ - časovni razpored - ustrezen časovni razpored 
posameznih korakov; kdaj se spomniti ideje (npr. pričakovati je, 
da prodaja sladoleda v januarju ne bo tako uspešna kot julija); 

kako dolgo traja vsaka dejavnost (delo ne smemo priganjati, niti 

nam ne sem izostajati); kdaj se mora začeti in kdaj končati 
KDO - naloge in odgovornosti 

5) Učitelj naroči skupinam, naj se združijo in pripravijo skupaj 
poslovni načrt. Uporabijo lahko tehnike načrtovanja (lahko jih 
določi učitelj) ali če imajo že nekaj izkušenj, lahko delajo po 
lastni presoji. Ta dejavnost traja cca. 15 minut. 

6) Na koncu skupine predstavijo svoje ideje ostalim. 

 
Učna ura 6: Proračun 

 
1) “V našem času je denar postal merilo vseh stvari. Uporabljamo 

ga kot merilo, da presodimo uspeh in neuspeh, zanimivo od 
povprečnega, privlačno odi nezaželenega in poznano od 
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neznanega. Denar je lahko pomemben argument. Bo torej vaša 
ideja donosna? Je mogoče izračunati njen učinek? Da bi izvedeli, 

je potrebno narediti finančno napoved prihodkov in odhodkov." 

2) Učitelj razdeli delovni list, medtem ko preverja proračun. 

Če učenci ne vedo, kakšni so stroški nekaterih stvari, ki jih 
potrebujejo, jih morajo oceniti. V resničnem življenju bi jih 
morali oceniti natančno. Učitelj lahko začne razpravo, kje in 
kako izvedeti ceno in stroške (povezave z usposobljenostjo za 
upravljanje informacij). 

3) Učitelj prosi skupine za oblikovanje svojih proračunov in jim 
pojasni, da ta dejavnost ni enostavna in začetni rezultat ni 
nujno zadovoljiv. Vendar je vredno poskusit, da vidijo, kaj 
vključuje. Učenci imajo na voljo 20 minut.  

 

Učna ura 7: Rezervni načrti (Krizni scenarij) 

1) "Nenazadnje moramo biti pripravljeni na dogodke, ki bi lahko 

ogrozili naš poslovni načrt. Za te izredne razmere uporabljamo 
rezervni načrt: Kaj storiti, ko stvari ne gredo po načrtu? Kaj se 

zgodi, če ena od ključnih dejavnosti spodleti ali je ni mogoče 
izvesti? Kako ravnati v primeru krize in kako bi jo lahko že 
vnaprej predvideli. Seveda je nemogoče poznati vse možne 
scenarije na papirju, kaj šele, da imamo zanje že pripravljene 

rešitve. Vendar pa nekaj nevarnosti lahko že vnaprej predvidimo 
in se nanje pripravimo ter se tako ne zapletamo z neprijetno 
improvizacijo. 

Vedno obstajajo druge možnosti za rešitev; morda niso tako 
dobre, vendar je vedno pomembno, da jih imamo v mislih. 
Nikoli se ne ve, kdaj nam bodo koristile. Na ta način se bomo 

lahko hitro odzvali na spremenljive okoliščine in ukrepali. 

Poskusimo ugotoviti, kaj je največja nevarnost, s katero se 
boste morali soočiti. Predstavljajmo si, da se dejansko dogaja in 
kaj bi v tej situaciji naredili. Ne pozabite, za dežjem vedno 
posije sonce. 

2) Učitelj razdeli delovne liste KRIZNI SCENARIJ in pusti učence, 
da delajo cca. 10 minut. Nato skupaj z njimi preveri odgovore. 

3) Učitelj ponovi: "Pred odmorom, kot tudi po njem, smo zelo 

trdno delali na ... .." 

4) Za zaključek učitelj povzame dejavnosti: pregleda izkušnje 
učencev, ugotovi, s katerimi stvarmi so se soočali pri pripravi 
poslovnega načrta (ideja, šibke točke, stranke, lokacija, viri, 
promocija, proračun, nepredvideni dogodki); kaj je bilo težko, 
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jih je kaj presenetilo, itd. Učitelj spoštuje vsakršen trud, 
poudari, da je oblikovanje poslovnega načrta zahtevna naloga, 
ki pa so jo skupine uspešno opravile. Morda bodo spoznali, da je 
bila ta izkušnja uporabna za v prihodnje. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Učiteljeva udeležba 

Učiteljeva naloga je voditi skupine, medtem ko delajo 
na svojih poslovnih načrtih. Moral bi potisnili učence v 
pravo smer, ne da je preveč očiten, da jih spodbudi pri 

iskanju svoje poti. Pojasniti mora, da dokument ni 
železno platno – vsak odstavek se lahko ponovno 
preuči in kadarkoli spremeni. Vendar, če se en del 
spremeni,  to vpliva na celoto in tega se morajo učenci 
zavedati. 

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja je primerna za predmete, ki so povezani z 
ekonomijo. 

Navdih 

Ta vaja temelji na: Usposobljenost za priročnik za 

podjetništvo, ustvarjen kot del kompetenc za projekt 
trg dela; RPIC-ViP Ltd., Ostrava, 2008.  

 

Opombe 
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Delovni list POSLOVNI NAČRT 

SWOT ANALIZA 
(Prednosti in Slabosti, Priložnosti in Nevarnost) 

 
Konkurenco moraš imeti “na očeh”. 
 

S W 

O T 
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DOLOČITEV KUPCA 

 

Kdo so vaše ciljne stranke, ki jih bodo vaše nove ideje pritegnile? 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Kakšne potrebe imajo vaše stranke v povezavi z vašimi 
storitvami (izdelki/dobrine), ki jih boste zadovoljili? Kako ste 
prepoznali njihove zahteve? Kje ste jih našli? 
 

 
 

 
 
 
 
 
Koliko novim strankam lahko dobavljate svoje nove produkte in 
storitve? Koliko jih lahko realno zadostite v koledarskem 

mesecu? 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kakšne dokaze imate za potrditev prejšnjega odgovora? 
 
 
 

 
 
A.1.1 Prostor za proračun – število strank / mesec 
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PRODUKTI IN STORITVE 
 
Kateri obstoječi produkti ali storitve so ponujene strankam? 

 

 

 

 

 

Detaljno opišite, kaj boste pripravili svojim strankam. Katere 
nove produkte in storitve jim boste ponudili? 
 

 

 

 

 

Če boste proizvajali (od začetka), poskušajte začrtati proizvodne 
procese in način pridobivanja materialov. Če boste kupovali surovine z 
namenom nadaljnje prodaje, opišite, kako in od koga boste kupili 
(proizvajalec, distributer, trgovec, itd): 

 

 

 

 

 
Ali že veste, kakšna bo cena vaših proizvodov / storitev v primerjavi s 

tekmeci? 
 

 

 
 

Prostor za proračun = povprečna poraba na stranko v enem dnevu 
(glej Tabela, vrstica A1.2):     
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Koliko novih zaposlenih bo zagotavljalo te (nove) 

storitve/proizvodnjo/prodajo blaga? Bo treba zaposliti nove delavce? 
Koliko vas bodo stali? - stroški plač 

 

 

 

 

 

 

* Prostor za proračun = Število zaposlenih x Mesečna bruto 
plača 

(glej Tabela, vrstica B3):                                                                                   
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PROSTOR REALIZACIJE (1) 
 
Kje boste uresničili svojo poslovno idejo? Bo to v vaših 
prostorih ali bo potrebno dobiti (najeti) nove prostore? 
 

Proračun 
 

Če 

nimate 
na voljo 
svojih 

prostorov 

Cena v 
DENARJU*(B1) 

 

 

=  Kako ga 

pridobiti 

Osebne finance? 

DENARNO 
posojilo*(A2)   

 

V 
najemu 

Najemnina na 
mesec v 
DENARJU.  * 

(B5) 

 
Vračilo posojila 
na mesec v 
DENARJU*(B9) 

 

Kaj je 

povezano 
s tem 

Koliko se bo porabilo za 

plačilo položnic za stroške 
(voda, elektrika, smeti…)?* 
(B5) 

 

 Provizije in stroški*(B8) 

(Nepremičninski 
davek/taksa) 

 

 
Kaj je značilno za to lokacijo? 
 

 

 
 
Prednosti (priložnosti) 
 
 
 
Slabosti (tveganja) 
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PROSTOR REALIZACIJE (2) 
 

Nov prostor realizacije ni mogoče vedno uporabiti v prvotnem stanju, 

zato ga je pogosto potrebno prilagoditi, bodisi delno ali v celoti, da 
ustreza vašim zahtevam. To prinaša naslednja vprašanja, na katera je 
treba odgovoriti: 
 

Je potrebno gradbeno dovoljenje? 

NE      

JA Je bilo že zahtevano? JA  NE  

 Je bilo odobreno? JA  NE  

 Obstajajo kakšne druge omejitve JA  NE  

 

Predvideni stroški (rekonstrukcija/obnova): 

Realizirana dejavnost:  Kdaj (mesec)   Znesek  
(DENAR) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

============================================ 

B8 Skupni splošni stroški 
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OPREMA, POHIŠTVO, ORODJE 

So pohištvo, orodja in oprema, potrebna za izvedbo moje 
ideje, na voljo (stroji, delovna orodja, pohištva, 
telefonov, faksov, vozila, itd)? 

Te dobrine bodo:  

nove  rabljene  
  
   

lastne  izposojene  najete  

kupljene z gotovino  pod hipoteko  

 
Proračun 

Predvidena cena prevoza, opreme in proizvodnje, strojev in orodja, 
povezanega z namestitvijo, povezave prevoza itd. 

Kaj bo pridobljeno Kdaj (mesec)  Znesek  (DENAR)  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

============================================= 

B1 Skupni splošni stroški  

 

 
Finančne zadeve - PRIDOBITEV OPREME: 

 

Če vaši 
lastni 

prostori 
niso na 
voljo 

Cena v 

DENARJU*(B1) 

 

 

=  Kako ga pridobiti 

Osebne finance? 

Posojilo DENARJA (A2)   

 

ČE SO V 
NAJEMU 

Najemnina za 
tekoči mesec v 
DENARJU*                      
(B5) 

 
Povračilo dolga v 
DENARJU za posamezni 
mesec*(B9) 
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VIRI 

Kaj bo treba zavarovati (zaloge, surovine, storitve) za to, da 
se bo načrt izvršil in bomo lahko ponudili svoj nov izdelek / 
storitev? Kaj pa delavci? 

Potrebna delovna sila 

Delo  Plače pred 

obdavčitvijo 

Zavarovanje 

   

   

   

   

Proračun na voljo: 

Mesečne plače v celoti 
(stroški) 

B3 B4 

Proračun : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakšne količine blaga in materiala (surovin) moram zagotoviti, da se 
izpolnijo mesečne zahteve, ki so opredeljene v poglavju izdelkov in 

storitev? 

 

= dobrine  ……………………………….. DENARJA/mesec 
= sestavine     ………………………………………………DENARJA /mesec 
= material  ……………………………….. DENARJA /mesec 
= storitve  ……………………………….. DENARJA /mesec 

 
 
B2Skupno  ……………………………….. DENARJA /mesec 

===========================================
================= 
 
Katere storitve moram zagotoviti / kupiti, da bi bila ideja / dejavnost 
izvedljiva (valuta / mesec)? 
= telefon  ……………………………….. DENARJA /mesec 

= poštnina            ……………………………….. DENARJA /mesec 
= knjigovodstvo  ……………………………….. DENARJA /mesec 

= zavarovanje  ……………………………….. DENARJA /mesec 
= manjša popravila  ……………………………….. DENARJA /mesec 
= potovanja   ……………………………….. DENARJA /mesec 
…………..   ……………………………….. DENARJA /mesec 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
lB7 Skupno   ……………………………….. DENARJA 

/mesec 
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PREDSTAVITEV / PRODAJA IDEJE (1) 

Kako boste predstavili svojo idejo drugim? Kakšna 
orodja boste uporabili za prodajo/promoviranje 
svoje ideje? 
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PREDSTAVITEV / PRODAJA IDEJE(2) 

 

 

 

 
Kako pogosto boste uporabili dana orodja in kako boste promovirali 
svojo dejavnost? 
Kakšna finančna sredstva bodo potrebna za promoviranje ideje, na 
mesec, četrtletje, 
polletno ...? 

 

 
 
 
 
 

Vrsta predstavitve Predstavitveno orodje Čas Proračun 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==================================================== 
B6 Skupno 
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PRORAČUN (v DENARJU) JAN FEB MAR APR MAJ JUN 

A 1. Primerjava med nakupom 

blaga/prodaja storitev(A 1.1 x A 

1.2) 
      

A 2. Prihodki iz posojil, osebnih 

naložb ali nepovratna sredstva 

iz Službenega centra 
      

A.  SKUPNI DOHDKI       

B.1 Nakup opreme in 
nepremičnin, rekonstrukcije 

      

B.2 Nakup dobavljenega blaga 

in materiala v proizvodnjI 
      

B.3 Bruto plača novih 

zaposlenih, povečanje plač za 

obstoječe zaposlene (bruto 

plače) 

      

B.4 Socialno in zdravstveno 

zavarovanje za zaposlene 
(Bruto plača x 0,35 ali 

enakovredno odvisno od 

površine) 

      

B.5 Stroški in energija (voda, 

plin, ogrevanje) 
      

B.6 Oglaševanje in promocija       

B.7 Drugi splošni stroški 

(telefon, pošta, računovodstvo, 

zavarovanje, popravila, potni 

stroški, itd) 

      

B.8 Takse in davki (vključujoč 

davke na nepremičnine / takse) 
      

B.9 Odplačilo hipotek, posojil, 

leasinga 
      

B.  SKUPNI IZDATKI       

C.  RAZLIKA MED PRIHODKI 

IN ODHODKI V VSAKEM 

MESECU (A – B) 

      

 
D. PRETOK DENARJA 

/denarni tok v preteklem 

mesecu + razlike med prihodki 

in odhodki v samem mesecu 

(C) / 
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PRORAČUN (v DENARJUI) JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

A 1. Primerjava med nakupom 

blaga/prodaja storitev(A 1.1 x 

A 1.2) 

      

A 2. Prihodki iz posojil, 

osebnih naložb ali nepovratna 
sredstva iz Službenega centra 

      

A.  SKUPNI DOHDKI       

B.1 Nakup opreme in 

nepremičnin, rekonstrukcije 
      

B.2 Nakup dobavljenega blaga 
in materiala v proizvodnjI 

      

B.3 Bruto plača novih 

zaposlenih, povečanje plač za 

obstoječe zaposlene (bruto 

plače) 

      

B.4 Socialno in zdravstveno 

zavarovanje za zaposlene 
(Bruto plača x 0,35 ali 

enakovredno odvisno od 

površine) 

      

B.5 Stroški in energija (voda, 

plin, ogrevanje) 
      

B.6 Oglaševanje in promocija       

B.7 Drugi splošni stroški 

(telefon, pošta, 

računovodstvo, zavarovanje, 

popravila, potni stroški, itd) 

      

B.8 Takse in davki (vključujoč 

davke na nepremičnine / 
takse) 

      

B.9 Odplačilo hipotek, posojil, 

leasinga 
      

B.  SKUPNI IZDATKI       

C.  RAZLIKA MED 

PRIHODKI IN ODHODKI V 
VSAKEM MESECU (A – B) 

      

 

D. PRETOK DENARJA 

/denarni tok v preteklem 
mesecu + razlike med 

prihodki in odhodki v samem 

mesecu (C) / 
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KRIZNI SCENARIJ 

Kakšne težave lahko nastanejo? Kaj bi lahko šlo 
narobe? Poskušajte ugotoviti morebitne slabosti 
vašega načrta in predlagajte rešitve. 

 

 

V primeru, da se pojavi 
naslednji problem… 

… bi z njim ravnal sledeče: 

Izguba ključnega zaposlenega 

 

 

V primeru, da se pokvari stroj 

ali orodje 
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POUK OB VIKENDIH 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Proaktivni pristop in 
kreativnost 

 

Sposobnost 
oblikovati ideje v 

načrte in njihova 
uresničitev 

 

Sposobnost 
tveganja 

 

Cilji  
 prevzeti odgovornost za neko odločitev, tako da se 

poišče najboljšo rešitev 

 naučiti se oceniti samega sebe      

Čas  
Priprava naloge, cca. 10 – 15 minut; sodelovanje skozi 
celotno šolsko leto 

Lokacija  Zunaj šole, v prostem času 

Viri in 
materiali 

Veliki stenski koledar, po možnosti zemljevidi, flomastri, 
označevalci, pisalne potrebščine  

Opis  

1) To vajo je dobro pripraviti na začetku šolskega leta; lahko se 
uporabi tudi pri prvih letnikih, v času, ko se učenci med seboj še 
ne poznajo dobro, z namenom, da se bolje spoznajo in družijo. 

Učitelj prične: "Šola se je šele začela in skoraj celo leto je še pred 
vami! Vsak od vas ima nekaj spretnosti, aktivnosti, ki jih obiskuje, 
igra kakšno glasbilo, tekmuje na športnih ali drugih področjih, je 
član kluba, obiskuje kraje, obiskuje gledališče, koncerte ali kino. 

Torej, v tem letu bi rad, da imate zanimiv program ali dejavnost, za 
katerega naj vedo tudi ostali. Prav tako se boste na tak način 
spoznali med seboj. V koledar si zapišite vse, kar počnete izven 

vsakodnevnih opravilih. To so lahko športni dogodki, šahovski 
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turnirji, obisk babice na deželi, kolesarjenje od ene do druge točke 
med vikendom, itd. Samo poskrbite, da boste imeli vse potrebne 

podatke." 

2) V sodelovanju z učenci, učitelj postavi pravila za zapis dogodkov: 
 datum, čas, kraj 
 stvari, ki jih morate imeti s sabo, cena  
 prihodi in odhodi, prevozna sredstva 
 kdo je organizator (zagovornik, telefon) 

Vsak mesec se učitelj sreča z učenci in se odločijo, kam bodo šli. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Pogoj je, da se posvetujete s starši ali bodo pustili 
svojim otrokom oditi od doma ob koncih tedna. 

Pravočasno načrtovanje in dvojno preverjanje. 

Premagovanje tveganj (število vstopnic, 
preobremenjen trener, slabo vreme, itd.) 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kdo ima največ idej? 

 Kaj ste se naučili o vaših sošolcih? Kdo kaj 
počne? 

 Kdo bo napisal poročilo za šolski časopis? 
Fotograf? Filmski režiser? 

 Kdo bo pripravil predstavitev za oglasno desko ali 
internetno stran? 

 Ali naj povabimo še koga drugega?  

Uporaba v 
razredih 

To je vaja splošne narave, ki ni povezana z nobenim 
predmetom. Cilj je ustvariti tesno povezano skupino, 
ki je primerna za razredni pouk ali državljansko 

vzgojo; lahko pa bi se uporabila tudi v geografiji. 

 
Navdih 
 

 

Opombe  
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PREDSTAVITEV IZDELKA  
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 

lastnosti  

Proaktiven pristop in 

kreativnost 

 

Osebnostni razvoj  

 

Cilj 
 uporabiti načela poslovne predstavitve 
 vaditi predstavitvene sposobnosti 

 izboljšati osebno potrošniško orientacijo  

Čas 45 minut 

Lokacija       Notranji prostori 

Viri in 
materiali  

Veliki list (flipchart), flomastri, delovni list: Učinkovita 
predstavitvena struktura, delovni list za učitelje: 

Priprava privlačne predstavitve izdelka/storitve  

Opis 

1) Učitelj razloži razredu, da bodo pri naslednji uri pripravili in 

predstavili svoje podjetje/izdelek/storitev potencialnim kupcem. 

 
2) V že ustaljenih skupinah naj učenci zberejo predloge, kako bi 

predstavitev naredili privlačnejšo za potrošnike. Razmislijo naj, kako 
bi se tega lotil uspešen poslovnež. 
Pomoč učiteljem – Ključne točke: 
Osredotočiti se na koristi potrošnika (ne osredotočajte se na svoje 

koristi). 
Zavedati se potrošnikovih potreb in jih po potrebi raziskati. 
Ponuditi več, kot ponujajo konkurenti. Ponuditi izdelke po meri 
potrošnika. 

 
3) Ko se izteče čas, skupine predstavijo svoje ideje. Pri predstavitvi naj 

se izmenjujejo. Vsaka skupina naj predstavi samo eno idejo. Tako 

se izognemo temu, da bi ena skupina izčrpala vse ideje in naslednje 
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ne bi imele več česa dodati. Učitelj zapisuje ideje na tablo in 
spodbuja učence, naj tudi sami delajo zapiske. Le-te bodo kasneje 

lahko uporabili in vstavili v svoje mape. Učitelj komentira - nekaj 
predlogov, na katere stvari je potrebno biti pozoren, je podanih v 
razpredelnici spodaj. 

 
4) Ko skupine podajo vse ideje in predloge o tem, kako izboljšati 

predstavitev in jo narediti privlačnejšo, učitelj naroči, da vsaka 
skupina pripravi predstavitev za izdelek/storitev, ki so si jo izbrali 

pri prejšnji nalogi. Pri tem naj uporabijo na novo pridobljeno znanje 
z namenom, da kupca prepričajo, da predstavljen izdelek kupi.  

 
5) Učitelj poda vsaki skupini delovni list z opisom učinkovite 

predstavitve. Skupine začnejo z delom. Med delom učitelj preveri, 
ali skupine upoštevajo načrt, podan na delovnem listu. Po potrebi 
učitelj svetuje skupini.  

 
6) Ko preteče dani časovni okvir, skupine pričnejo s predstavitvami. 

Učitelj lahko predstavitve snema in uporabi posnetek za kasnejšo 
evalvacijo (izpostavi dobre lastnosti predstavitve, pokaže, kje bi 
lahko predstavitev še izboljšali, ipd.). 

 

7) Tudi učenci naj si med predstavitvami delajo zapiske. Tako bodo 
kasneje lahko izpostavili zanimivosti predstavitve in dele, ki so se 
jim zdeli problematični.  

 
8) Učitelj naj si zapisuje, kaj je bilo dobro in kaj slabo, da bo lahko 

kasneje učencem podal povratne informacije.  
 

Na kaj biti pozoren med predstavitvijo: 
 

Podane informacije 

 

ustreznost informacij, jasna sporočilnost, 

logična struktura 

Verbalno izražanje izgovorjava, jasnost, uporaba besednih zvez, 
ustreznost informacij za namen predstavitve 
 

Neverbalno 

izražanje 

sproščenost, drža, ustrezna govorica 

telesa, očesni stik s poslušalci,… 

Čustveni elementi prepričljivost, ustreznost čustev 

Usmerjenost k 

potrošniku 

profesionalen izgled, “prodajanje” 

občinstvu, razumevanje potreb potrošnika 
in ustrezen odziv nanje,… 

Celostni vtis naravna drža, stik z občinstvom,… 
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Tveganja in 
priporočila 
 

Ta vaja je povezana s pripravo poslovnega načrta.  

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kakšna se vam je zdela vaja? 
 Kaj ste izpeljali po načrtu? 
 Kaj ni izpadlo tako dobro? Kaj bi prihodnjič 

naredili drugače? 
 Kaj vas je spodbudilo med vašo predstavitvijo? 
 Kaj vas je motilo med vašo predstavitvijo?  

Se vam je ta vaja zdela koristna? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede 

Navdih 

CANFIELD, Jack; SICCONE, Frank. Hry pro výchovu 
k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál, 1998. 
380 pp. 

 

 
Opombe 
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Delovni listi za učitelje: Priprava privlačne predstavitve 

izdelka/storitve 
 
Predlogi za popestritev predstavitve.  
 

 Predstavitev premičnega izdelka 
- držite ga visoko v zraku (s tem mu bo v potrošnikovih očeh zrasla 

vrednost). 
- pustite potrošniku, da se dotakne izdelka, ga poduha, posluša, pokusi.  
- pustite potrošniku, da produkt preizkusi.  
 

 
 Predstavitev nepremičnega izdelka  

- izpostavite pomembne lastnosti izdelka. 

- prikažite rezultate uporabe izdelka. 
- prikažite maketo izdelka. 
 

 Predstavitev storitve ali ideje  
- prikažite rezultate ponujenega.  
- z opisom pomagajte potrošniku, da si v mislih nariše sliko.  
- priskrbite dokaz o uspešnosti produkta – izjavo zadovoljne stranke.  

 

 
Lastnosti dobrega javnega nastopa:  
- zanimivost, presenetljivost. 
- razumljivost, dobra strukturiranost. 
- prepričljivost, dobra argumentiranost. 

- govorec pokaže dobro mero znanja in razumevanja podane teme.  
- uporabnost za poslušalce. 
- duhovitost in barvitost. 
- prikaže primere. 
- govornik je poznavalec ali znana osebnost.  

- poslušalci smejo spraševati in sodelovati.  
- občinstvo lahko kasneje uporabi podane informacije v praksi.  

- potrdi poslušalčeva prepričanja in nazore.  
- uporabljeni so primerni vizualni pripomočki. 
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Delovni list: Učinkovita predstavitvena struktura 
 
 

 
Učinkovita predstavitvena struktura 
 
1. Predstavitev  
Zavzamete prijetno, vendar “nadrejeno” pozicijo.  
Ne pozabite ohraniti očesnega stika! 
 

2. Časovni okvir 
Povejte, kako dolgo boste govoril in se te omejitve tudi držite.  
 
3. "Prebite led”   
Prebite led (šala, igrica, ipd.), povežite se s občinstvom.  
Pridobite si pozornost poslušalcev. 
 

4. Tematika  
Na kratko povejte, o čem boste govorili. Opišite temo, na kratko 
začrtajte svojo predstavitev. 
 

5. Vsebina  
Povejte! Izmislite si zgodbo, uporabite primere in vizualne pripomočke.  
 

6. Povzetek  
Na koncu povzemite, kaj ste povedali. Ponovite ključne točke.  
 
7. Zaključek  
Zaključne besede naj bodo pozitivne.  
Poslušalci naj odidejo dobre volje.  
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RAZPOREDITEV ČASA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti  

Sposobnost oblikovanja idej v načrte in njihova 
uresničitev  

 

Cilji 

3) spoznati, da je potrebno organizirati svoj čas (za 
delo in užitke) 

4) razviti komunikacijske spretnosti 

5) razviti razmišljanje 
6) poživitev učne ure 

Čas 15 − 20 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 

materiali 

Vse, kar potrebujemo, sta svinčnik in papir. Liste lahko 

že vnaprej pripravimo, na njih naj bo velik krog. 

Opis 

1. Učitelj učencem naroči, da si označijo zahtevan čas, ki ga 
potrebujejo za vsakodnevne dejavnosti. 

2) Delo se kmalu konča, sledi razprava, ki izhaja iz tega, kako primerno 
dodelimo čas za svoje dejavnosti (npr. preveč časa na računalniku, 
malo spanja). Pomembnost urnika in načrtovanja se poveča. 

3) V bolj zapleteni različici te naloge – pisanje eseja – učitelj oceni 
stopnjo kreativnosti, izdelavo in "točnost" dnevnega časovnega 
razporeda. 

 

4) V sami razpravi učitelji izpostavi 5 področij, ki naj bi bila v 
ravnotežju. Če kateri prevladuje in/ali se skrči, postanemo 
dolgoročno nesrečni in stagniramo. Ta področja so: 
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razmerja (družina, partner, prijatelji,…) 
osebni razvoj (šola, tečaji, iskanje novih spretnosti, branje 

strokovnih revij in člankov…) 
delo (delo doma, priložnostno delo…) 
počitek (spanje, hobiji…) 
 zdravje (zdrava prehrana, redna telovadba…) 

 

Tveganja in 

priporočila 

Učenci radi pozabljajo na določene dolgotrajne 
dejavnosti, kot so potovanja (v in iz šole, aktivnosti 

izven šole, klubi in šport, itd.). To je razlog, zakaj 
mora učitelj imeti podroben seznam z vsemi 
dejavnostmi, ki jih običajno počnemo čez dan. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Za katero dejavnost porabite največ časa tekom 
dneva? 

 Kaj dobite od dejavnosti, ki ji namenjate največ 
časa? 

 Je postavitev vaših aktivnosti uravnotežena? 

 Katere dejavnosti v tortnem diagramu bi lahko 
zmanjšali? 

 Katerim dejavnostnim naj bi / bi posvetili več 
časa? 

 Katere dejavnosti se lahko izvaja bolj učinkovito 
in kako? (iskanje hitrejše potovalne poti, 
izboljšati izkoriščanje časa, ko čakamo – z 

branjem, poslušanjem, interesi in hobiji, ...) 

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja se lahko uporablja v vsakem razredu, dokler 
učitelj meni, da se lahko odrazi v kasnejši boljši 
izrabi prostega časa; običajno ga uporabljajo učitelji 
pri osnovah družbenih ved. Lahko se uporablja tudi 
pri matematiki kot posebna naloga (ponovitev 
ulomkov?). 

Navdih 
Preventivni tečaj za metodologe, avtorja Renarkon 
in RPIC-VIP.  

Opombe 
 
 

 



 

  
KOMPETENCA ZA PODJETNIŠTVO / DEJAVNOSTI  95 
 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

RULETA 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Proaktiven pristop in 
kreativnost 

 

Sposobnost tveganja 

 

Cilj 

 razumeti tveganje pri stavah in posledice le teh  
 oceniti tveganje  
 na podlagi primera razumeti osnove kombinatorike  
 povečanje zmožnosti soočanja z zapletenimi 

situacijami  

Čas 

Približno 60 minut (odvisno od predznanja učencev in 

njihove zbranosti ter sodelovanja). Učitelj lahko to 
vajo ponovi večkrat.  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in materiali 

soba z mizo in žetoni za ruleto (glej Delovni list) 
list papirja za zapisovanje stav 
računalniška oprema (projektor, interaktivna tabla - 
priporočljivo) 
ruleta (igrača) ali posoda s številkami od 0 do 36 

stavni list (če je mogoče, s podanimi verjetnostmi) 

število žetonov primerno številu učencev in podane 
verjetnosti (učenci naj vrednost vsaj podvojijo) 

Opis 

1) Učitelj naj se na to nalogo skrbno pripravi. Glede na število učencev 
(učenci lahko igrajo posamično ali v skupini) pripravi igralne pozicije. 
Na vsako mizo položi kuverto z žetoni. V primeru, da učitelj nima 

dostopa do rulete (igrače), naj uporabi izrisano igralno ploščo na 
delovnem listu (delovni list naj bo natisnjen na papir, ki je velikosti 

vsaj A3). Predlagamo, da se žetone plastificira. Učilnica naj bo 
pripravljena pred pričetkom vaje. 

2) Ruleta je med najpopularnejšimi igrami na srečo. Obstaja več verzij 
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te igre. Francoska verzija, ki jo bomo uporabili pri tej nalogi (37 

številk) in ameriška verzija (pri igri uporabljajo dvojno ničlo in 
posledično igrajo z 38 številkami). Igra se na igralni mizi, kamor 
igralci postavijo stave. O dobitku odloča kroglica, ki se ustavi v 
vdolbinici na enem od oštevilčenih rdečih ali črnih polj na vrteči se 
plošči. Številka nič je označena z zeleno. Za namen vaje je 
pomembno, da igralna miza in vrteča plošča izgledata čim bolj 
realistično. Igralna miza je lahko tudi projicirana na interaktivno 

tablo ali pa so med učence razdeljene že prej omenjene kopije. 
Namesto vrteče plošče lahko uporabite posodo, v kateri so izrisana 
rdeča in črna polja in eno zeleno polje. Učencem razdelimo žetone 

različnih vrednosti (v tem primeru uporabimo vrednost 
Krugerrand):10x 1K, 5x 2K in 3x 5K. Učitelj lahko žetone izdela iz 
kartona.  

3) Če boste učence razdelili v skupine, jim ne povejte zakaj. Sodelujoči 

naj med sabo izberejo administratorja in njegovega pomočnika. 
Administrator (to vlogo lahko prevzame tudi učitelj) bo pri nalogi 
(igri) opravljal vlogo krupjeja (nadzoruje igro in poskrbi, da 
sodelujoči upoštevajo pravila).  

4) Učitelj razloži pravila. Vsak učenec/skupina začne igrati igro z žetoni 
v vrednosti 35K (10x 1K, 5x 2K, 3x 5K). Igralci prosto stavijo in 

spreminjajo stave. V primeru, da se uporablja interaktivna tabla, 
učenci izrazijo svoje stave in se te zapišejo na tablo. V primeru, da 
se uporablja igralna miza, igralci žetone, ki jih želijo staviti, izročijo 
krupjeju (ali njegovemu pomočniku). Če se pri igri uporablja izrisana 
igralna miza, igralci položijo žetone direktno nanjo. Bodite pozorni, 
da se žetoni po pomoti ne premaknejo.  

5) Ko krupje oznani "Rien ne va plus (fra. Nič več!)", ni mogoče več 

staviti ali spreminjati danih stav. Zavrti se vrteča plošča in znana je 
zmagovalna številka. Krupje oznani številko in jo zapiše na list z 
rezultati (vsakič se uporabi nov list z rezultati). Krupje pobere ne-

zmagovalne žetone in dodeli pridobljene žetone zmagovalcu. Sledi 
naslednji krog igre. Cilj igre je maksimirati dobiček, minimalizirati 
tveganje in čim dlje ostati v igri.  

6) Igralci ponovno stavijo v naslednjem krogu. Predlagamo, da se pri 

vsaki nalogi (igri) igra 15-30 krogov. Po koncu vsake naloge, ocenite 
stave in dogajanje. Naloga (igra) se zaključi, ko noben izmed 
igralcev nima več žetonov ali ko ste odigrali vnaprej določeno število 
krogov. Zmagovalec je tako tisi, ki ima največ žetonov ali tisti, ki 
ima edini še vedno žetone. 

7) Pred začetkom naloge naj učitelj učencem razloži načine, kako 

zmanjšati tveganje (stave samo na eno barvo, stave na samo soda 
ali liha števila, stave samo na eno vrstico ali stolpec, namesto da 
stavijo samo na eno številko).  
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8) Analiza, ocena, terminologija (tveganje, ruleta, stava, zmaga, 
verjetnost, ipd.). 

 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako so se učenci počutili pred začetkom igre? 
 Kako so se počutili med igro in po koncu igre? 
 Kaj menijo o igri? 
 Kdo je imel pomisleke in je želel prenehati 

igrati? 

 Ali so imeli vsi enake možnosti za zmago?  
 Kako lahko pridobljene izkušnje uporabijo v 

vsakdanu? 

Uporaba v 
razredih 

razvoj finančne ozaveščenosti; uporabno pri 
predmetu državljanske vzgoje (osnove financ), 
matematike (verjetnost dogodka) 
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Delovni list 

 

BARVNO OZNAČEVANJE ŠTEVIL 

0  

  

1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 

 

2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 

 

 

STAVE IN VERJETNOSTI 

Eno število (0, 1 …. 36)               
35:1  

Par (npr. povezava med 1 in 2, ali 6 in 9)             
17:1 

Četvorček (npr. nasprotno povezovanje med 5, 6, 8 in 9,)  
 8:1 

Prvi/drugi/tretji ducat      

 2:1 

Stolpec         
 2:1 

Soda in liha števila        
 1:1 

Rdeče ali črno        
 1:1 

Mala ali velika števila (1-18; 19-36)    
 1:1 

 

Zmagovalno število žetonov je odvisno od stave. Če so verjetnosti za 
zmago 2:1, je dobiček dvojen, ipd.  

V primeru, da je zmagovalna številka 0, je verjetnost 1:35; vse ostale 

stave se prenesejo v naslednji krog. Stavil en žeton, dobil dva žetona, 

trije žetoni nazaj k igralcu. 
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IGRALNA MIZA ZA RULETO 

 

              

      0       

   1 2 3     

   4 5 6     

  velika 7 8 9 mala   

    10 11 12     

   13 14 15     

   16 17 18     

  soda 19 20 21 liha   

    22 23 24     

   25 26 27     

   28 29 30     

    31 32 33     

    34 35 36     

             

           

  1. ducat   2. ducat   3. ducat   
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 ŽETONI 
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SCAMPER 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Proaktiven pristop in kreativnost 

 

Cilj 

 razumeti, da lahko isto stvar vidimo iz več zornih 
kotov  

 naučiti se najti nove zorne kote in najti nove ideje  
 spoznati metodo SCAMPER  
 deliti izkušnje z ostalimi  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Veliki list (flipchart), flomastri, SLO-ANG slovar, 
internet, papir, pisalne potrebščine 

Opis 

1) Učitelj na tabo zapiše sledeče, napis prekrije za določen čas: 
S – substitute (zamenjati) 

C – combine (združiti) 
A – adapt (prilagoditi) 
M – modify (spremeniti) 

P – put to another use (ponovno uporabiti) 
E – eliminate (izločiti) 
R – reverse (obrniti) 

2) Učitelj razdeli učence v 7 skupin. Naloga vsake skupine je, da skuša 
v 5 minutah najti čim več načinov, kako izboljšati učilnico (namesto 
učilnice lahko učitelj izbere tudi jedilnico, vhod, telovadnico, ipd.). 

3) Po 5 minutah naj vsaka skupina pove, koliko načinov za izboljšanje 

so našli (na tem mestu naj ne povedo, kateri so ti načini). 
4) Učitelj med skupine razdeli SLO-ANG slovarje. Če ima učilnica 

dostop do interneta, lahko učenci uporabijo tudi internet. Učitelj pa 
se lahko odloči, da učencem ne ponudi ničesar od zgoraj naštetega 
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in tako preizkusi vnemo in iznajdljivost učencev, da bi prišli do 
rešitve (uporaba mobilnih telefonov, ipd.). Učitelj razloži: "Za 
pomoč pri iskanju alternativnih rešitev si lahko pomagamo z zelo 
uporabno metodo SCAMPER. Kdo od vas bo prvi ugotovil, kaj 
pomeni ta beseda?" 
Pomoč učiteljem - SCAMPER: 

Scamper - teči hitro in lahkotno; hiter lahkoten tek ali premikanje 
(to run or go quickly and lightly; a quick light run or movement ). 
Beseda se v tem primeru nanaša na hitrost, s katero lahko rešimo 
problem. 

5) Učitelj odkrije zapis na tabli in razloži: "SCAMPER je kratica 

sestavljena iz več angleških besed. Na voljo imate nekaj minut, da 
poiščete, katere so te besede in razložite njihov pomen." Učitelj 

vsaki skupini dodeli po eno besedo. 
6) Ko so skupine končale z iskanjem, vsaka predstavi pomen besede, 

ki jim je bila dodeljena. Učitelj pohvali njihov trud in najbolj 
primerne rešitve zapiše na tablo. 

 
S – substitute – ....................................... 
C – combine – ...................................... 

A – adapt – ........................................ 
M – modify – ......................................... 

P – put to another use – ................................. 
E – eliminate – ............................................... 
R – reverse – ........................................ 

7) Učitelj obrazloži: "Z uporabo zaporednih sledi, boste morda našli 

rešitev, ki je drugače ne bi. Morda bodo nekatere rešitve pretežke in 
druge ne bodo imele smisla. Pa vendar boste morda našli tisto 
pravo." Učitelj naroči, da učenci še enkrat poskusijo najti čim več 
načinov, kako bi izboljšali učilnico. Tokrat naj pri razmisleku 
uporabijo SCAMPER metodo. Cilj ostaja enak: čim več idej v 
zadanem času 5 minut.  

8) Po 5 minutah naj vsaka skupina pove, koliko načinov za izboljšanje 

so našli tokrat. 
9) Sledi pogovor o podanih idejah. Za zaključek naloge učitelj ponovno 

razloži, da je SCRAMPER priročna metoda, ki nam pomaga najti 
nove rešitve, kadar smo pri iskanju le-teh naleteli na miselno 
blokado. Učenci naj razložijo ali menijo, da je metoda uporabna (ne 
nujno le v danem primeru). Na tem mestu je pomembno ugotoviti, 
ali je metoda SCAMPER uporabna in ali so z njo učenci prišli do 

novih idej za izboljšanje učilnice.  
10)  Učitelj pohvali učence in njihov trud. Še posebej rezultate, ki so jih 

pridobili s SCAMPER metodo, v primerjavi s tistim, brez uporabe le-

te. Učenci naj zapišejo, kako je metoda pripomogla pri pridobivanju 
novih idej. 
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Tveganja in 
priporočila  

SCAMPER je metoda kreativnega reševanja 
problemov. Razvija kreativnost in sposobnost iskanja 

novih pogledov in pristopov. S to nalogo skušamo 
pokazati, kako uporabiti to metodo pri iskanju 
izboljšav. Metoda je lahko uporabna tudi v drugih 
primerih.  

 
SCAMPER metoda je uporabna v primerih, ko se v 
razredu pojavi problem; odpoved izleta, učenci 

nimajo potrebščin, potrebnih za pouk, ipd.  

 

V primeru, da nekateri učenci niso razumeli uporabe 
metode, naj učitelj ponovno razloži metodo. 
 

Metoda SCAMPER je dijakom razložena v angleškem 
jeziku.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako vam je bila všeč uporaba metode 

SCAMPER? 
 Ali ste z uporabo te metode našli več rešitev? 
 Ali ste z metodo SCAMPER našli rešitve, ki jih 

drugače ne bi? 
 Kakšni so še drugi načini uporabe te metode? 
 Je bilo iskanje rešitev lažje z ali brez metode 

SCAMPER? 
 

Uporaba v 
razredih  

Metoda je uporabna za iskanje rešitve za vsakdanje 
težave (v šoli ali doma). Možna je uporaba pri vseh 
predmetih.  

 
 
Opombe 
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SMART – POSTAVLJANJE CILJEV 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Sposobnost oblikovanja idej v načrte in njihova 
uresničitev 

  

Cilj 

 naučiti se tehnike učinkovitega načrtovanja  
 naučiti se opredeliti osebne cilje in naloge 

 naučiti se zastaviti učinkovite načine za dosego 

teh ciljev 
 zastaviti načrt osebnostne rasti 

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

papir (delovni zvezek), pisala 

Opis 

1) Učitelj predstavi metodo SMART: "Ob koncu te naloge bo imel vsak 
od vas zastavljen načrt osebne rasti. Za vsak načrt je osnovnega 
pomena, da ima cilj, ki ga želimo doseči. Takšen cilj so lahko 

počitnice v Bolgariji, dobra služba, biti sprejet na željeno fakulteto, 

končati šolsko leto z odličnim uspehom, ipd. Največ možnosti za 
uresničitev načrta imamo, kadar je le-ta SMART. Saj veste, kaj 
pomeni "smart" v angleščini? Bister, pameten. Vendar je v tem 
primeru govora o kratici – povedano drugače, vsaka od črk 
predstavlja besedo, ki predstavlja željeno lastnost načrta, ki jo le-ta 

potrebuje, da je uspešen." 

2) Učitelj na tablo zapiše naslednje in razloži: 

"Vaš cilj naj bo:" 

S kot SPECIFIČNO KONKRETEN – dobro definiran (npr. 

počitnice ob morju) 

M kot MERLJIV - po čem prepoznate, da ste svoj cilj dosegli, kaj so 
dokazni kriteriji (npr. dva tedna počitnic, 
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znesek naj ne presega 300 EUR) 

A kot ABSOLUTNO SPREJEMLJIV – ali je cilj sprejemljiv in 
koristen tudi za druge (npr. delodajalec mi 
bo odobril dopust, z mano lahko potuje tudi 

partner)  

R kot REALEN – ali je izvedljiv (si počitnice lahko privoščim, kako 
pogosti so leti do željene destinacije) 

T kot TIMING – točno določen časovni okvir – načrt naj ima več 
stopenj, ki jih lahko preverite, tako časovni 

okvir, kot dejanske dosežke (npr. Julij 2017, 
Avgust 2018).  

3) Učitelj učence povpraša, ali so naslednji cilji zastavljeni po 
metodi SMART. V kolikor niso, kako bi jih popravili? 

 Počitnice v Bolgariji  
 Dobra služba  
 Dober rezultat na zaključnem testu  
 Sprejetje na željeno srednjo šolo  

 Naučiti se angleško  
 Shujšati 5 kg 

 Telovaditi  

Pomoč učiteljem:  

Našteti cilji niso najboljši. Iz njih ni razvidno, kaj točno načrtovalec 
namerava storiti, da bi jih dosegel. Ni moč razbrati, ali so ti cilji 
realni in sprejemljivi za načrtovalca. Ker cilj ni dobro zastavljen, bo 

težko določiti, ali so doseženi. Pod takšnimi pogoji cilji mnogokrat 
niso doseženi. To lahko privede do frustracije in izgube motivacije. 
Načrtovalec težko razbere, zakaj cilj ni bil dosežen in zato obstaja 
velika verjetnost, da bo napako ponovil. 

4) Učitelj razloži: "Sedaj poskusimo dano metodo v praksi. 
Zamislite si dva cilja, ki ju lahko dosežete v naslednjem mesecu. 
Prvi je lahko poljuben, drugi pa naj bo povezan z vašo osebnostno 

rastjo. Bodite pozorni, da pri zastavljanju ciljev uporabljate metodo 
SMART. Na voljo imate 10 minut." 

5) Med tem časom učitelj nudi pomoč učencem pri implementiranju 
SMART metode. Po 10 minutah naj učenci pred razredom 
predstavijo svoje cilje.  

6) Učenci predstavijo svoje SMART cilje. Med predstavitvijo je 

učitelj pozoren na to, ali so učenci zastavili cilje, za dosego katerih 

bodo lahko uporabili metodo.  

Pomoč učiteljem – Dodatek: 
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Pri zastavljanju dolgoročnih ciljev se pogosto zgodi, da izgubimo 

motivacijo, pozabimo nanje ipd. Za to je pomembno, da določimo 
več stopenj znotraj samega SMART načrta. Tako se lahko 
osredotočimo na cilje vsake izmed stopenj. Ko so le-ti doseženi, ima 
načrtovalec občutek zadovoljstva in pridobi motivacijo za nadaljnje 
delo. S tem pa poveča možnosti za dosego skupnega cilja, tudi če je 
le ta zelo zahteven. 

Primer: Naučil se bom angleško . 

S – Kot turistu mi bo znanje angleščine olajšalo sporazumevanje 

med potovanji po Evropi.  

M – Najprej želim pridobiti znanje stopnje A2, nato B1, B2 in C1. Ne 
potrebujem znanja stopnje C2. Opomba: Izvedel bom kakšno 
znanje slovnice in obseg besedišča je potreben za uspešno opravljen 
preizkus znanja (za vsako od stopenj). Nato si bom za vsako od 
stopenj določil časovni okvir. 

A – Ta cilj je sprejemljiv zame in za ostale. 

R – Že sedaj sem na stopnji znanja A1, na razpolago imam 
učbenike, učitelja, dovolj časa in denarja. Moj cilj je realen.  

T – stopnja A2 do: 31/1/2016 (M –izpit); motivacija – privoščil si 
bom malenkost 

stopnja B1 do: 31/12/2017 (M - izpit); motivacija – 

dvotedenske počitnice v Veliki Britaniji. 
           stopnja B2 do: 31/12/2018 (M – izpit); motivacija: počitnice v 
Avstraliji 

 

Tveganja in 
priporočila  
 

To vajo izvajamo kot nadgradnjo vaje Who am I – 
Where Am I Going?, ki je del priročnika 
»Competency for Lifelong Learning«.  

V primeru, da učencu ne uspe zastaviti načrta in cilja 
s pomočjo metode SMART, naj mu pri tem pomaga 
učitelj. 
Neuspehu naj se učitelj poskuša izogniti s sprotnim 
preverjanjem napredka učencev pri zastavljanju cilja. 
Če pa ima učenec še vedno problem, lahko učitelj 
prosi tudi ostale učence, da mu pomagajo.  

Uporaba v 

razredih  

karierno svetovanje, osnove ekonomije, (priprava 

poslovnega načrta), učenje jezika, glasbeni pouk 
(učenje instrumenta) 

Opombe 
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VRZI NAJBOLJE KOT ZNAŠ  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti  

Osebnostni razvoj  

 

Sposobnost tveganja 

 

Cilj 
 naučiti se postavljati realne cilje  
 naučiti se oceniti lastne sposobnosti  

Čas 20 minut 

Lokacija 
 

Notranji in/ali zunanji prostori  

Viri in 
materiali  

4 x koš (vedro, koš za smet,…); žoge (za tenis ali 

podobno, odvisno od velikosti posode); kreda ali barvni 
samolepilni trak; zapisnik; pisala za opazovalce 

Opis 

1) Pred začetkom naloge učitelj pripravi igrišče. Na steber obesi koš 
(koš za smeti, vedro, ipd.) in s samolepilnim trakom ali kredo 

označi tri točke na igrišču. Točke naj bodo od stebra odmaknjene 
1, 2 in 3 metre. V primeru, da se naloga izvaja na košarkarskem 

igrišču, naj učitelj sam prilagodi razdalje točk, glede na velikost 
žoge in zmožnosti učencev.  

2) Učitelj razdeli učence v 4 enake skupine. Vsaki skupini je dodeljen 
steber, vsaj tri žoge in zapisnik. Vsaka ekipa izbere svojega 
kapetana, trenerja in opazovalca.  

3) Učitelj razloži, da je cilj igre zadeti koš. Zadetek iz enega metra je 
vreden 1 točko. Zadetek iz dveh metrov je vreden 10 točk in 

zadetek iz treh metrov je vreden 15 točk. Vsak izmed igralcev ima 

tri poskuse. Skupina z največjim seštevkom točk je zmagovalka. 
Istočasno pa bo potekalo še bolj pomembno tekmovanje. Pred 
vsakim metom na koš si mora vsak od tekmovalcev zastaviti cilj. 
Koliko točk želi doseči? Zmagovalec je tisti, ki je najbolje predvidel 
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svoj rezultat.  

4) Pred tekmovanjem opravimo ogrevalni krog. Tako bodo učenci 
lahko preizkusili, kakšne so njihove sposobnosti metanja na koš. V 
času ogrevanja si učenci ne postavijo cilja. Glede na uspešnost si 
zastavijo cilj v tekmovalnem delu.  

5) Učitelj razloži naloge opazovalca, trenerja in kapetana. 

Opazovalec bo v zapisnik vpisal zastavljen cilj tekmovalca in 
dejansko število zadetkov. Ob koncu bo izračunal razliko.  

Naloga trenerja je, da poskuša čim natančneje predvideti rezultate 

ekipe. Igralcem pomaga razumeti njihove omejite in s tem čim bolje 
oceniti svoje zmožnosti. Njegova naloga je predvideti čim bolj 
natančen rezultat.  

Naloga kapetana je, da spodbuja sotekmovalce. Izziva jih, da 
izboljšajo svoj rezultat. 

6) Vsak učenec se odloči iz katere točke bo metal na koš. Na koš 

meče trikrat. Opazovalec zapiše rezultat. Ko so vsi učenci zaključili 
z metanjem na koš, nalogo ponovimo. Učenci najprej ponovno 
predvidijo rezultat v ogrevalnem krogu in nato tekmujejo za točke.   

7) Opazovalci predajo zapisnik učitelju, ki razglasi zmagovalca. 
Najprej skupino, ki je dosegla najvišje število točk, nato pa še 
skupino, ki je najbolje predvidela svoj rezultat. Na koncu učitelj 

pohvali vse sodelujoče, še posebej trenerja ekipe z največ točkami 
in kapetana ekipe, ki je najbolje predvidela rezultat.  

8) Učitelj in učenci se pogovorijo o nalogi.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Ali ste dosegli svoj cilj? Kakšno strategijo ste 
uporabili? 

 Bi lahko imeli boljši rezultat? Kako bi ga dosegli?  
 Ste veliko tvegali? Bi imeli boljši rezultat, če bi 

tvegali več/manj? 
 Kako težko je bilo oceniti svoje sposobnosti? 

 Ali ste v večini primerov dobro ocenili svoje 
sposobnosti? 

Uporaba v 
razredu 

Ta dejavnost je primerna za športno vzgojo, izlete, 
športni dan, itd. 

Navdih 

 

Canfield, Jack; Siccone, Frank. Hry pro výchovu 
k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál, 1998. 380 
pp. 
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Opombe 
 

 

Delovni list 

VRZI NAJBOLJE KOT ZNAŠ – ZAPISNIK  

 

Ime 

Prvi krog - Ogrevalni Tekmovanje 

Vsota 

zadetkov 

Vsota 

razlik 
Predvideno št. 

zadetkov 

Št. 

zadetkov Razlika 

Predvideno št. 

zadetkov 

Št. 

zadetkov Razlika 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Skupinski 

rezultat         


