
Nevladne organizacije že vrsto let izvajamo delavnice, na katerih izpostavljamo 
izzive sodobnega sveta in hkrati iščemo rešitve zanje. Ker so teme zahtevne, 
razvijamo metode, s katerimi lahko najbolj učinkovito predstavimo temo 
poslušalcem. Vseh tem se lotevamo celostno in v svoje delavnice udeležence 
aktivno vključujemo. Med delavnicami jih spodbujamo h kritičnemu razmišljanju 
o tematiki ter jim damo orodja, da lahko obravnavane tematike raziskujejo dalje 
tudi sami.

Vse delavnice, predstavljene v katalogu, obravnavajo teme, ki niso del učnega 
načrta ali pa v učnem načrtu niso obravnavane na način, kot jih predstavimo 
na opisanih delavnicah. Na delavnicah se lotevamo tem globalnega učenja, 
okoljevarstva, trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje, 
pravične trgovine, recikliranja, ponovne uporabe itd.

Upamo, da vam bo pripravljen katalog v pomoč pri pripravi aktivnosti, ki se jih 
lotevate na vaši šoli, mi pa vam z veseljem odgovorimo na dodatna vprašanja 
ter skupaj z vami pripravimo takšne delavnice, ki bodo najbolj primerne za vaše 
učence in dijake, pa tudi za učitelje.

Delavnice izvajajo: Buna, Smetumet, Humanitas, Umanotera.

Katalog delavnic



Buna 
je koncept, ki vključuje poznavanje porekla, zagotavljanje  
svežine, preglednost in odgovornost do okolja. Koncept Buna 
je nastal z namenom, da bi se uporabniki izdelkov in storitev 
ob nakupu večkrat vprašali, od kod nekaj prihaja, kako je bilo 
narejeno, kako je sestavljena cena, ki jo plačajo za izbrano 
storitev ali izdelek, ter kakšen vpliv ima na okolje.

Velikokrat namreč pozabimo, da je surovina v ceni izdelka, 
ki ga kupujemo, le majhen del v primerjavi z vsemi ostalimi 
deleži. Zaradi lastnega udobja se ponavadi nismo pripravljeni 
odreči nečemu oz. izbrati alternativnega izdelka, čeprav vemo, 
da bi bilo to dolgoročno za okolje, nas in proizvajalce bolje.

Te izzive naslavljajo projekti, ki jih pripravljamo v Zadrugi 
Buna. Naš prvi in največji projekt so Srečanja s pravično kavo, 
ki so namenjena predstavitvi delovanja pravične trgovine na 
primeru kave. Iz teh srečanj se je razvil koncept Bune in naši 
prvi izdelki. Do danes smo pripravili že več kot 50 tovrstnih 
srečanj.
Več infomracij o delovanju Bune je na voljo na www.buna.si.
 
DELAVNICA:  
Pravična trgovina – srečanje s pravično 
kavo
Primerno za:
• zadnjo triado osnovne šole
• predvsem za srednje šole

Navezava na predmete:
zgodovina, geografija, biologija, sociologija, ekonomija, tuji jeziki 

Namen delavnice:
Na svetu vsak dan popijemo skoraj milijardo in pol skodelic kave in 
za vsako izmed njih se skriva osebna zgodba. Večino proizvajalcev 
kave predstavljajo mali kmetje in njihove družine v gospodarsko 

depriviligiranih državah. 25 milijonov družin je odvisnih od 
pridelovanja kave in njihove življenjske razmere so pogosto 
težavne, ker zaradi nepravičnega delovanja svetovnih trgov 
za svoje delo prejmejo nezadostno plačilo, ki jim ne omogoča 
preživetja. Tudi v Sloveniji je kava zelo priljubljena in marsikdo 
med nami si z veseljem privošči skodelico ali dve tega napitka. 
A zakaj ima kava grenak priokus? Dobra kava v osnovi ni grenka 
in tudi usode ljudi, ki jo pridelujejo, ni potrebno, da so takšne. 
Zrnca kave skrivajo v sebi množico arom od kislih, sadnih, 
čokoladnih ... o tem, kako vse te okuse zvabiti na plan in omogočiti 
ljudem, ki jo pridelujejo, da za svoj kakovostni pridelek prejemjo 
pošteno plačilo, se bomo pogovarjali na srečanju s pravično kavo. 
Pogovor o pravični trgovini in kavi bo v ospredje postavil odnos 
med proizvajalcem, izdelkom in končnim uporabnikom. Vedno 
bolj se namreč zavedamo dejstva, da smo ravno mi tisti, ki nekomu 
omogočamo, da živi od svojega dela, mi pa uporabljamo njegove 
izdelke. Potrošniki imamo moč, da izberemo tisto, kar je najbolj 
dobro za nas in naše okolje. V tem dejstvu se skriva naša pravica 
in odgovornost, da lahko svet spreminjamo na bolje samo z 
odločitvijo, za kaj bomo porabili naš denar. 

Pripomočki:
Uporabljamo preprosta orodja, s katerimi ponazorimo to, kar 
govorimo. Na koncu pripravimo malo sveže pražene kave iz 
sistema pravične trgovine, da lahko poslušalci tudi okusijo to, 
kar govorimo. Predavanje vodita dva predavatelja (o pravični 
trgovini in o kavi).

Priporočeno število sodelujočih:
ni omejitve 

Okvirna cena:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Živa Lopatič
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Zadruga Buna, z.o.o.
Pionirska 20, Pragersko
tel: +386 40 45 45 85
www.buna.si/predavanja-in-predstavitve.html

DELAVNICA:  
Pravična trgovina – srečanje s pravičnim 
bombažem
Primerno za:
• zadnjo triado osnovne šole
• predvsem za srednje šole

Navezava na predmete:
zgodovina, geografija, biologija, sociologija, ekonomija, tuji jeziki 

Namen delavnice:
Več kot 60 odstotkov na svetu pridelanega bombaža pridela 40 
milijonov majhnih proizvajalcev, ki so med najrevnejšimi na svetu. 
V zahodni Afriki ima majhen pridelovalec približno 2 – 5 hektarov 
zemlje, s katero krije stroške hrane, zdravstva, šolanja, semen 
in orodja. Že majhno znižanje odkupnih cen vpliva na njegovo 
preživetje. A to je le en razlog, zakaj smo pripravili Srečanje s 
pravičnim bombažem. 
Povedali vam bomo zgodbo bombaža, njegovih pridelovalcev 
in predelavalcev. Odpravili se bomo v Burkina Faso in iz prve 
roke slišali njihovo zgodbo ter predstavili prvi izdelek iz bombaža 
narejen po načelih pravične trgovine v sodelovanju dijakov 
Gimnazije Ptuj, pravične trgovine v Sloveniji, Kulturno ekološkega 
društva Smetumet in organizacije Kafuli v Burkina Fasu. Na koncu 
pa se dotaknili še posledic, ki jih imajo ponošena oblačila na 
gospodarstva tretjega sveta in okolje, v katerem živimo.

Pripomočki:
Uporabljamo preprosta orodja, s katerimi ponazorimo to, kar 
govorimo.  Predavanje vodita dva predavatelja (o pravični
trgovini in o bombažu).



Priporočeno število sodelujočih:
ni omejitve

Okvirna cena:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Živa Lopatič
Zadruga Buna, z.o.o.
Pionirska 20, Pragersko
tel: +386 40 45 45 85
www.buna.si/predavanja-in-predstavitve.html 

DELAVNICA:
Pravična trgovina – srečanje s pravičnim 
kakavom
Primerno za:
• zadnjo triado osnovne šole
• predvsem za srednje šole

Navezava na predmete:
zgodovina, geografija, biologija, sociologija, ekonomija, tuji jeziki
 
Namen delavnice:
Medtem ko je trg čokoladnih izdelkov v razcvetu, številni 
pridelovalci kakava ter delavci v južnih predelih sveta še vedno 
živijo v popolni revščini, saj jim proizvodnja kakava ne zagotavlja 
dovolj visokih dohodkov. Mnogi od njih delajo v slabih razmerah. 
Dokazano pa je celo, da so kot poceni delovna sila izkoriščani tudi 
številni otroci. Poleg tega se zaradi praks, ki niso trajnostne ter 
monokulturnega kmetovanja uničujejo tudi kmetijske površine. 
Pogovor o pravični trgovini in kakavu bo v osprednje postavil 
odnos med proizvajalcem, izdelkom in končnim uporabnikom. 
Vedno bolj se namreč zavedamo dejstva, da smo ravno mi tisti, ki 
nekomu omogočamo, da živi od svojega dela, mi pa uporabljamo 

njegove izdelke. Potrošniki imamo moč, da izberemo tisto, kar je 
najbolj dobro za nas in naše okolje. V tem dejstvu se skriva naša 
pravica in odgovornost, da lahko svet spreminjamo na bolje samo 
z odločitvijo, za kaj bomo porabili naš denar.

Pripomočki:
Uporabljamo preprosta orodja, s katerimi ponazorimo to, kar 
govorimo. Na koncu preiskusimo kakav v zrnju in čokolado 
iz pravične trgovine, da lahko poslušalci tudi okusijo to, kar 
govorimo. Predavanje vodita dva predavatelja (o pravični trgovini 
in o kakavu).

Priporočeno število sodelujočih:
ni omejitve

Okvirna cena:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Živa Lopatič
Zadruga Buna, z.o.o.
Pionirska 20, Pragersko
tel: +386 40 45 45 85
www.buna.si/predavanja-in-predstavitve.html

DELAVNICA:
Igraj se naprej!
Primerno za:
• zadnjo tirado osnovne šole
• srednje šole

Navezava na predmete:
zgodovina, geografija, biologija, sociologija, ekonomija, tuji jeziki, 
okoljske študije



Namen delavnice:
Razmišljati o različnih potrošniških navadah, raziskati in razumeti 
(naše lastne) potrošniške navade ter analizirati njihov učinek na 
globalno družbo in na okolje ter razvijati odgovornost, ki jo imamo 
kot potrošniki. 
Razmišljati o ponovni uporabi odpadnih materialov v luči 
odgovornosti, pa ne samo do narave in naravnih virov, ampak tudi 
ljudi, ki so vključeni v produkcijo teh materialov. Analizirati izbrani 
odpadni material, ga dodobra spoznati – njegov izvor, možnosti 
uporabe ter posledice, ki jih ima za okolje, ko ga zavržemo. 
Razviti idejo in izdelati igračo iz izbranih odpadnih materialov. 

Pripomočki: 
• tabla in kreda ter informacije navedene v nadaljevanju,
• papir in svinčniki,
• odvisno od materiala, ki so ga učenci izbrali na Uvodni uri in 
   izdelka, ki so si ga zamislili ter dostop do interneta. 

Priporočeno število sodelujočih:
do 20 učencev ali dijakov

Okvirna cena:
200 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
6 šolskih ur

NUJNA PREDPRIPRAVA – uvodna ura, ki jo izvede učitelj 
ali profesor, na kateri udeleženci delavnice razmišljajo o različnih 
materialih ter njihovem izvoru in načinu pridobivanja ter analizirajo  
učinek teh na globalno družbo in na okolje. Pri tem se dotaknejo 
potrošniških navad in izberejo tiste materiale, ki so jih imajo 
največ na voljo in iz katerih bodo razvijali svoj izdelek. Navodila 
za izvedbo uvodne ure pošljemo ob potrditvi izvedbe celodnevne 
delavnice. 

Organizatorja delavnice in kontakt:
Živa Lopatič, Buna, in Maja Rijavec, Kulturnoekološko društvo 
Smetumet
Zadruga Buna, z.o.o.
Pionirska 20, Pragersko
tel: +386 40 45 45 85
http://www.buna.si/igraj-se-naprej.html
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Kulturtno ekološko društvo 
Smetumet  
je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2007,  
ki deluje v javnem interesu. Skozi spoj umetnosti, ekologije, 
oblikovanja in igranja osvetljujemo posameznikov odnos do 
narave, potrošnje, smeti in soljudi.

Splošen opis Smetumet delavnic
Delavnice so preplet okoljskega ozaveščanja in praktičnega 
znanja izdelave predmetov iz odpadnih materialov. Prilagojeno 
okoliščinam proces delavnice vspodbuja razmislek o izbrani temi in 
materialih, s katerimi se rokuje. Posameznika vzpodbuja k lastnemu 
ustvarjalnemu procesu in k spremembi odnosa do odpadkov, 
potrošnje in okolja na splošno.
Delavnice so sestavljene iz dveh delov- teoretičnega in praktičnega. 
V teoretičnem se nagovori izbrano temo in se udeležence na igriv 
način pozove, da sami razmislijo o izbrani problematiki in mogočih 
rešitvah. Način podaje tem se prilagodi velikosti skupine in starosti 
udeležencev.
Praktičen del delavnice je namenjen iskanju kreativnih načinov 
preobrazbe zavrženih predmetov, odpadnih ter naravnih materialov 
v nekaj lepega, uporabnega, vrednega življenja izven deponije. Z 
negovanjem potencialov vzpodbujamo realizacije svežih idej skozi 
usposabljanje in učenje različnih tehnik rokodelstva. 
Verjamemo, da lastnoročni poskusi reciklaže vzpodbujajo procese 
ozaveščanja in spreminjanja vzorcev obnašanja. Brez žuganja!

Smetumet cenik delavnic (enako za vse delavnice):

1 mentor, do 2 uri (do 120 min), do 15 udeležencev: 120 eur*  
2 mentorja, do 2 uri (do 120 min), do 30 udeležencev: 180 eur*
1 mentor, do 3,5 ure (do 210 min), do 15 udeležencev: 200 eur*
2 mentorja, do 3,5 ure (do 210 min), do 30 udeležencev: 300 eur*

V ceno je všteto mentorstvo, material, orodje in program delavnice,
zaradi večje angažiranosti pa je priporočljivo, da določene odpadke 
prinesejo udeleženci s seboj. V ceno ni vštet DDV (22%).
*ceni delavnic izven Ljubljane je potrebno prišteti še stroške prevoza 
(0,37 eur /km)

* za posebne želje in potrebe se program in cena prilagodita 
   po dogovoru

Organizator delavnic in kontakt:
Kulturno ekološko društvo Smetumet
Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana
+386 41 819 359
+386 31 879 782
+386 41 228 900
smetumet@gmail.com
www.smetumet.com

DELAVNICA:
Embalaža hrane
Primerno za:
• vse razrede osnovne šole   
• srednje šole

Navezava na predmete:
sociologija, ekonomija, tuji jeziki, okoljske študije, likovna vzgoja, 
umetnost

Namen delavnice:
Udeležence seznaniti s tematiko odpadkov, prekomerne potrošnje 
in možnimi rešitvami. Udeležencem razložiti razliko med 
zmanjševanjem odpadkov in reciklažo le teh. Seznaniti s  pristopi k 
zmanjševanju odpadkov in jih spodbuditi k lastnemu angažiranemu 
delovanju.

Delavnica osvetljuje temo embaliranja hrane. Sprašujemo se od 
kje izvira ideja embalaže ter, ali je bilo stanje prekomernega 
pakiranja vedno tako kot je danes. Zakaj potrošniki danes ne 
poskrbimo za svojo vračljivo embalažo in zakaj nas pri tej skrbi ne 
podprejo proizvajalci in distributerji hrane? Svoj pogled obrnimo 
tudi v preteklost in si ogledamo kako so nekoč z materiali varčevali, 
danes pa smo z njimi razsipni in nepremišljeni. 



Razmišljali bomo tudi o možnih alternativah v vsakdanjem 
življenju. V praktičnem delu delavnice bo vsak izmed udeležencev 
iz  izbrane odpadne embalaže izdelal uporaben izdelek- denimo 
namizno igro, denarnico, peresnico, mapo.
 
Pripomočki: 
Vse pripomočke, orodje in ves material, potrebne za izvedbo 
delavnice, priskrbi Smetumet. Vseeno priporočamo, da udeleženci 
del odpadnega materiala zbirajo in prinesejo s seboj na delavnico. 
Na ta način že pred samo delavnico pri udeležencih steče proces 
‘druženja’ z odpadki. 

Priporočeno število sodelujočih:
Do 15 udeležencev na enega mentorja, možnih več mentorjev 
istočasno

Trajanje delavnice:
2- 4 šolske ure

DELAVNICA:  
Papir
Primerno za:
• vse razrede osnovne šole   
• srednje šole

Navezava na predmete:
sociologija, ekonomija, tuji jeziki, okoljske študije, likovna vzgoja, 
umetnost

Namen delavnice:
Udeležence seznaniti s tematiko odpadkov, prekomerne potrošnje 
in možnimi rešitvami. Udeležencem razložiti razliko med 
zmanjševanjem odpadkov in reciklažo le teh. Seznaniti udeležence 
s  pristopi k zmanjševanju odpadkov in jih spodbuditi k lastnemu 
angažiranemu delovanju.

Delavnica posebej osvetljuje temo papirja. Sprašujemo se o tem, 
od kod ves ta papir, kako je bilo z njim včasih, kako in za kaj vse 



Delavnica se posebej posveča problematiki oblačil. Sprašujemo 
se, kaj je narobe s starimi kosi oblačil, zakaj so nova tako poceni, 
kje in kako  nastanejo vsa ta oblačila in kam gredo, ko jih ne 
potrebujemo več?
Namen teoretičnega dela delavnice je problematiko oblačil 
osvetliti iz številnih zornih kotov. Dotaknili se bomo spornosti 
etične, ekološke in ekonomske tekstilne industrije. 
V praktičnem delu delavnice bo vsak izmed udeležencev iz 
izbranega odpadnega tekstila izdelal uporaben izdelek, denimo 
torbico, punčko iz cunj, kvačkanko, trajno vrečko, kolebnico, 
gumitvist. 
Praktičen del delavnice je mogoče posvetiti tudi predelavi 
izbranega oblačila, ki ga udeleženec prinese s seboj v povsem 
novo ali le stilsko nadgrajeno oblačilo (primerno za daljšo 
delavnico in udeležence tretje triade osnovne šole ter srednje 
šole).

Pripomočki: 
Vse pripomočke, orodje in ves material, potrebne za izvedbo 
delavnice, priskrbi Smetumet.
Vseeno priporočamo, da udeleženci del odpadnega materiala 
zbirajo in prinesejo s seboj na delavnico. Na ta način že pred samo 
delavnico pri udeležencih steče proces ‘druženja’ z odpadki. 
Priporočeno število sodelujočih:
Do  15 udeležencev na enega mentorja, možnih več mentorjev 
istočasno

Trajanje delavnice:
2- 6 šolskih ur

DELAVNICA:  
Elektronski odpadki
Primerno za:
• drugo in tretjo triado osnovne šole   
• srednje šole

Navezava na predmete:
sociologija, geografija, ekonomija, tuji jeziki, okoljske študije,  
likovna vzgoja, umetnost

ga uporabljamo danes ter kakšne so kulturne razlike pri uporabi 
papirja. Razmišljali bomo o možnih alternativah v vsakdanjem 
življenju.
V praktičnem delu delavnice bo vsak izmed udeležencev iz  
izbranega odpadnega papirja izdelal uporaben izdelek- zveščič, 
zastor za svetilko, origami girlando, knjižni ovitek, pleteno košaro, 
okvirček, kos nakita.
Praktičen del delavnice je mogoče posvetiti tudi izdelavi papirja  
iz odpadne jajčne embalaže in/ali rastlinskega materiala.

Pripomočki: 
Vse pripomočke, orodje in ves material, potrebne za izvedbo 
delavnice, priskrbi Smetumet.
Vseeno priporočamo, da udeleženci del odpadnega materiala 
zbirajo in prinesejo s seboj na delavnico. Na ta način že pred samo 
delavnico pri udeležencih steče proces ‘druženja’ z odpadki.
 
Priporočeno število sodelujočih:
Do  15 udeležencev na enega mentorja, možnih več mentorjev 
istočasno

Trajanje delavnice:
2- 4 šolske ure

DELAVNICA:  
Oblačila
Primerno za:
• vse razrede osnovne šole   
• srednje šole

Navezava na predmete:
sociologija, ekonomija, tuji jeziki, okoljske študije, gospodinjstvo, 
likovna vzgoja, umetnost

Namen delavnice:
Udeležence seznaniti s tematiko odpadkov, prekomerne potrošnje 
in možnimi rešitvami. Udeležencem razložiti razliko med  
zmanjševanjem odpadkov in reciklažo le teh. Seznaniti udeležence 
s  pristopi k zmanjševanju odpadkov in jih spodbuditi k lastnemu 
angažiranemu delovanju.



Namen delavnice:
Udeležence seznanjamo s starimi tehnikami in načini uporabe 
naravnih materialov. Namen delavnice je udeležencem približati 
bogastvo tehnik in naravnih materialov, ki jih ljudje uporabljamo 
večji del zgodovine, danes pa ponekod tonejo v pozabo.
Prikazovali bomo stare tehnike, izdelke in materiale, ki jih danes 
redko kdo pozna. Kako pomembno je rokodelstvo, kaj vse se 
da na ta način izdelati in kako trajnostne so nekatere (skoraj) 
pozabljene prakse, o vsem tem se pogovarjamo in to osvetljujemo 
v teoretičnem delu delavnice. Pogledamo si tudi, katere zanimive 
prakse uporabljajo drugod po svetu in kaj vse bi veljalo posnemati 
tudi doma.

V praktičnem delu delavnice se lastnoročno lotimo predelave 
izbranega naravnega materiala v uporaben izdelek. Vsak 
udeleženec si denimo izdela košarico, vrv iz rastlinskih vlaken, 
lovilec sanj, družabno igro ali okrasno girlando.

Delavnica je zelo primerna tudi za izvajanje na prostem.

Pripomočki: 
Vse pripomočke, orodje in ves material, potrebne za izvedbo 
delavnice, priskrbi Smetumet.
Kot predpripravo na delavnico lahko del naravnega materiala za 
izdelke predhodno zberejo tudi udeleženci.

Priporočeno število sodelujočih:
Do  15 udeležencev na enega mentorja, možnih več mentorjev 
istočasno

Trajanje delavnice:
2- 4 šolske ure

Namen delavnice:
Udeležence seznaniti s tematiko odpadkov, prekomerne potrošnje 
in možnimi rešitvami. Udeležencem razložiti razliko med 
zmanjševanjem odpadkov in reciklažo le teh. Seznaniti udeležence 
s  pristopi k zmanjševanju odpadkov in jih spodbuditi k lastnemu 
angažiranemu delovanju.
Delavnica se v teoretičnem delu posebej posveča tematiki 
elektronskih odpadkov. Namen je udeležence seznaniti 
škodljivostjo le teh, pogojih izdelave in razgradnje. Delavnica 
sproža debato o tematiki in ponuja alternative in možna dejanja, ki 
zmanjšujejo količino elektronskih odpadkov.
V praktičnem delu delavnice si bo vsak izmed udeležencev 
iz  izbranih kosov nenevarnih elektronskih komponent izdelal 
uporaben izdelek, na primer kos nakita, kvačkano ali pleteno 
košaro, torbico.

Pripomočki: 
Vse pripomočke, orodje in ves material, potrebne za izvedbo 
delavnice, priskrbi Smetumet.

Priporočeno število sodelujočih:
Do 15 udeležencev na enega mentorja, možnih več mentorjev 
istočasno

Trajanje delavnice:
2- 4 šolske ure

DELAVNICA: 
Naravni materiali in rokodelstvo
Primerno za:
• vse razrede osnovne šole   
• srednje šole

Navezava na predmete:
sociologija, ekonomija, tuji jeziki, okoljske študije, likovna vzgoja, 
umetnost



DELAVNICA:  
Naravni pigmenti in barvila
Primerno za:
• vse razrede osnovne šole   
• srednje šole                                                                                  

Navezava na predmete:
kemija, tuji jeziki, okoljske študije, 
gospodinjstvo, likovna vzgoja, umetnost

Namen delavnice:
Udeležencem približati svet naravnih pigmentov in barvil ter jim 
pokazati, da so pravzaprav povsod okoli nas. 

Kaj so naravni pigmenti in barvila, kako so jih uporabljali naši 
predniki in kako jih lahko (ponovno) uporabljamo mi - o tem se 
bomo pogovarjali v teoretičnem delu delavnice. Pokazali bomo 
tudi primere trajnostne uporabe naravnih pigmentov in barvil po 
svetu in razmišljali kako bi jih lahko uporabljali tudi sami.

V praktičnem delu bodo udeleženci lastnoročno spoznali svet 
naravnih barvil- tistih barvil, ki tako zelo rada puščajo madeže na 
oblačilih. Latnoročno jih bodo pripravili za uporabo, jih mešali in 
preizkušali različne tehnike. Prepričali se bodo, da so rdeče zelje, 
robidnice, alge, trava, zemlja in druge naravne dobrine čudovit 
material za barvanje, risanje, pisanje in tiskanje. 
Madeži tokrat zaželjeni in dobrodošli!

Delavnica je zelo primerna tudi za izvajanje na prostem.

Pripomočki: 
Vse pripomočke, orodje in ves material, potrebne za izvedbo 
delavnice, priskrbi Smetumet.

Priporočeno število sodelujočih:
Do  15 udeležencev na enega mentorja, možnih več mentorjev 
istočasno

Trajanje delavnice:
2- 4 šolske ure



Društvo Humanitas  
ponuja pestro ponudbo že uveljavljenih, pa tudi novih delavnic 
s področja globalnega učenja. Naš cilje je predvsem spodbuditi 
kritično mišljenje in učencem ponuditi različna znanja, ki jim 
bodo omogočala razumevanje vzrokov in posledic neenakosti 
in izrabe svetovnih virov. Spodbuditi želimo solidarnost in 
ozavestiti medsebojno povezanost glede globalnih izzivov 
našega časa. Smo del istega sveta, zato bi bilo prav, da bi 
imeli vsi tudi enake možnosti. 
Pripravili smo različne module, ki naslavljajo teme okoljske 
pravičnosti, okoljskih migracij, medkulturnosti, svetovne 
trgovine in potrošništva, globalizacije itd. Spodbujamo 
predvsem izbor celotnih modulov (že obstoječih ali 
pripravljenih po vaših željah in potrebah), lahko pa se odločite 
tudi za posamezne delavnice. 
Spodaj je opis manjšega dela nekaterih delavnic, ki jih
izvajamo v šolah, tako za učitelje kot za učence, celotno 
ponudbo delavnic pa si lahko ogledate na naši spletni strani 
www.humanitas.si.

DELAVNICA: 
En svet
En svet je aktivnost in igra podajanja mnenj na temo globalizacije 
in pravičnosti. Vsi semo, da si je težko predstavljati velike številke, 
delavnica En svet pa nam te približa na prav poseben način. 
Igra učencem omogoča, da raziskujejo porazdelitev svetovne 
populacije na različnih celinah in v različnih regijah ter porazdelitev 
svetovnega dohodka na poenostavljen, a vseeno zelo nazoren 
način. Igra ima lahko različne razširitve kot je proizvodnja nafte, 
emisije CO2, proizvodnja in uvoz igrač idr.), zato lahko na 
interaktiven način naslavlja številne izzive globalizacije.

Starost: 11+

DELAVNICA: 
Ribolov
Učenci si bodo v tej delavnici zamislili in doživeli življenje ribiške 
družine. Kako se bodo vedli? Bodo sodelovali ali tekmovali? Bodo 
razmišljali o trajnostnem ribolovu ali bodo tekmovali in polovili 
vse, do zadnje ribe v jezeru? Tekmovalnost in individualizem, 
ki se pogosto izrazita pri igranju igre, prenesemo v širši globalni 
kontekst dogajanja. Udeleženci raziskujejo povezave med svojim 
obnašanjem v igri in situacijo na svetu.

Starost: 10+

DELAVNICA: 
virtualna voda
Z ostalim delom sveta smo povezani preko vode in to, kar 
kupujemo, jemo, v kar se oblačimo in uporabljamo, vpliva na 
ostale ljudi v drugih okoljih in na njihov dostop do vode in 
zdravja. Udeleženci se naučijo računanja količine virtualne vode, 
ki se jo porabi pri proizvodnem procesu določenega izdelka. 
Še posebej preseneča in odpira oči dejstvo, koliko vode je 
“skrite” (uporabljene za izdelavo določene stvari) v izdelkih, 
ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Namen diskusije, ki 
sledi aktivnosti, je pri udeležencih ozavestiti moč, ki jo imajo kot 
potrošniki. Izdelki, ki jih izbirajo in kupujejo, vplivajo na ljudi in na 
okolje na drugih delih sveta.

Starost: 12+

Cenik: 
• 2-URNA DELAVNICA 100,00 € + potni stroški
  (ugodnosti za več ponovitev na isti šoli)
• CELODNEVNI PROGRAM 175,00 € * + potni stroški
   (4 do 6 šolskih ur)
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• SEMINAR ZA UČITELJE brezplačno**, zaračunamo le  
   potne stroške
• POTNI STROŠKI 0,10 €/km

*  V primeru naročila celodnevnega programa za več kot en razred  
    je možen količinski popust.
** Velja za šole, ki so naročile delavnice. 

V primeru, da se nekateri moduli izvajajo v okviru projektov, so 
delavnice brezplačne.

Za več informacij in celotno ponudbo delavnic obiščite našo  
spletno stran www.humanitas.si ali pišite na tina@humanitas.si. 



Umanotera  
je bila ustanovljena leta 1994 z namenom, da bi podprla 
izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel 
trajnostnega razvoja. V 20 letih svojega obstoja je prerasla v 
strokovno organizacijo, ki s spremljanjem novih trendov stremi 
k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter 
k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem. S tem 
namenom organizira različne dogodke, na katerih opozarja na 
probleme s področja trajnostnega razvoja, oblikuje pobude 
in odpira javne razprave s soočanjem različnih mnenj, z 
izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavlja alternative 
uradnim dokumentom, informira in ozavešča ter tako 
spreminja javno mnenje. Izvaja mnogo projektov na različnih 
področjih, kot so zelena delovna mesta, podnebne spremembe, 
trajnostne skupnostne prakse, prostotrgovinski sporazumi, 
alternativne razvojne vizije, organizacija trajnostnih dogodkov, 
etično obdarovanje. Več informacij o projektih in o Umanoteri 
je dostopnih na spletnem naslovu www.umanotera.org.

DELAVNICA: 
Podnebje nas vse povezuje 

Primerno za:
• srednje šole
• učitelje

Opis delavnice:
Delavnica vsebuje interaktivno predavanje o podnebnih 
spremembah in trajnostnem razvoju ter razpravo, ki spodbuja 
udeležence k razmisleku ter bolj okoljsko in družbeno 
odgovornemu delovanju. V vizualno bogati predstavitvi 
udeleženci spoznajo pojav globalnega segrevanja in vpliv 
podnebnih sprememb na naravno in družbeno okolje ter 
naša življenja. Udeleženci spoznajo posledice podnebnih 
sprememb, kot so ekstremni vremenski pojavi (močna neurja, 
vročinski valovi, poplave), okoljski begunci, pomanjkanje vode 
ter zmanjšanje rastlinskih in živalskih vrst. V drugem delu se z 
udeleženci osredotočamo na rešitve – spoznamo dobre prakse in 
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vire ter identificiramo zelena delovna mesta, ki iz njih izhajajo. 
Udeležence spodbudimo k razmisleku o svojem idealnem zelenem 
delovnem mestu, ki izhaja iz njihovega notranjega ognja ter 
obenem prispeva k družbeni pravičnosti in zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje.
Pripomočki:
• projektor in računalnik
• papir in svinčniki
• table, papir, post-it listki, flomastri

Priporočeno število sodelujočih:
do 40

Okvirna cena:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
www.umanotera.org
info@umanotera.org
tel: +3861 439 7100

DELAVNICA: 
Spoznaj svoj življenjski slog na primeru  
življenjskega cikla mobilnega telefona
Primerno za:
• srednje šole
• zadnjo triado osnovne šole
• učitelje

Opis delavnice:
Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v  
ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v 
ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana 
na primeru življenjskega cikla mobilnega oziroma pametnega 

se vprašamo, kaj lahko naredimo kot aktivni posamezniki in kot 
skupnost.

Pripomočki:
• projektor in računalnik

Priporočeno število sodelujočih:
do 60

Okvirna cena:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
www.umanotera.org
info@umanotera.org
tel: +3861 439 7100

DELAVNICA:
Zelena delovna mesta 
Primerno za:
• srednje šole
• učitelje

Opis delavnice:
Delavnica se osredotoča na zelena delovna mesta v Sloveniji – 
katera so, zakaj so pomembna in kakšne so priložnosti, ki iz njih 
izvirajo. Z udeleženci uvodoma razmišljamo o tem, kaj zelena 
delovna mesta so in kaj niso. Na najbolj perspektivnih področjih, 
kjer se lahko v Sloveniji razvije največ zelenih delovnih mest 
(trajnostni turizem, gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, 
učinkovita raba in obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki 
in socialno podjetništvo), spoznamo uspešne zgodbe lokalnih 
skupnosti, podjetij in kmetij. V drugem delu skupaj z udeleženci v 
interaktivnem procesu iščemo naravne, človeške in ostale lokalne 



ekonomsko močnih državah na stanje okolja in življenje ljudi v 
ekonomsko šibkejših državah. Interaktivna delavnica je zasnovana 
na primeru tekstila – od proizvajanja bombaža, izdelave, uporabe, 
do odlaganja oziroma reciklaže. V posameznih etapah delavnice 
se udeleženci spoznajo z ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi 
posledicami pridobivanja osnovne surovine, delovnimi pogoji 
v ekonomsko manj razvitih državah, delavskimi pravicami, 
marketinških trikih in vplivom tekstilne industrije na odnose 
med mladimi ter problemom odpadkov v potrošniški družbi. V 
vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni 
potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

Pripomočki:
• projektor in računalnik
• papir in svinčniki
• table, papir, post-it listki, flomastri

Priporočeno število sodelujočih:
do 40

Okvirna cena:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
www.umanotera.org
info@umanotera.org
tel: +3861 439 7100
 

telefona – od pridobivanja surovin, izdelave, uporabe, do 
odlaganja oziroma reciklaže. V posameznih etapah delavnice se 
udeleženci spoznajo z ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi 
posledicami izčrpavanja naravnih virov (surovin), delovnimi 
pogoji v ekonomsko manj razvitih državah, delavskimi pravicami, 
vplivom pametnih telefonov na medosebne odnose (predvsem 
med mladimi) ter problemom odpadkov v potrošniški družbi. V 
vsaki etapi se vprašamo: kaj lahko mi naredimo (kot odgovorni 
potrošniki) in podamo predloge za odgovornejše ravnanje.

Pripomočki:
• projektor in računalnik
• papir in svinčniki
• table, papir, post-it listki, flomastri

Priporočeno število sodelujočih:
do 40

Okvirna cena3:
100 EUR + potni stroški

Trajanje delavnice:
2 šolski uri

Organizator delavnice in kontakt:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
www.umanotera.org
info@umanotera.org
tel: +3861 439 7100

DELAVNICA: 
Spoznaj svoj življenjski slog na primeru tekstila
Primerno za:
• srednje šole
• zadnjo triado osnovne šole
• učitelje

Opis delavnice:
Z udeleženci razmišljamo o posledicah potrošniških praks v 


