
 KONČNO POROČILO SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Na Srednji trgovski šoli Ljubljana že več let opozarjamo dijake na pomen varovanja okolja. Dijakom 

poskušamo preko določenih predmetov in različnih dejavnosti pokazati kaj lahko naredi posameznik v 

tej smeri. Pomembno se nam zdi, da vsak izmed nas »pridela« čim manj odpadkov. K temu pripomore 

ponovna uporaba izdelkov in reciklaža. V okviru ekodejavnosti preko celega šolskega leta izvajamo 

različne aktivnosti: zbiranje zamaškov, zbiranje odpadnega papirja, zbiranje kartuš, sijalk in baterij, ... 

Z veseljem smo se udeležili tudi letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Vse dejavnosti, 

ki jih že izvajamo ali smo jih že izvajali, smo v okviru tega tedna samo bolj poudarili in jim dodali nekaj 

novosti. Ker je naš namen zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, si nismo postavili 

količinskih ciljev. Naš cilj je bil, da v različne dejavnosti vključimo vse dijake na šoli. Zaradi karanten to 

sicer ni šlo. So se pa nam dijaki v karanteni priključili pri dejavnostih po svojih zmožnostih.  

Povabilo k sodelovanju pri naših aktivnostih smo objavili tudi na naši spletni strani šole: 

 



Razredniki in učitelji strokovnih predmetov so se z dijaki pogovarjali o pomenu ločevanja odpadkov in 

varovanju okolja. Z dijaki so se pogovarjali o tem, katere aktivnosti že izvajamo na šoli za zmanjševanje 

odpadkov in kako ravnajo z različnimi odpadki doma.  

Na šoli zbiramo plastične zamaške in odpadni papir. Zbrano podarimo invalidu Timu, ki potrebuje denar 

za fizioterapije, ki mu olajšajo bolečine. V tem tednu je učiteljica Mateja podarila vsakemu oddelku 

steklen kozarec v katerem dijaki zbirajo zamaške. Na zbiranje plastičnih zamaškov za Tima, so nas 

opozarjali tudi dijaki drugih letnikov, ki so v okviru Aktivnega državljanstva pripravili promocijske 

aktivnosti v ta namen. Ena od teh promocijskih aktivnosti je bila tudi reciklirana odpadna papirnata 

vrečka, ki so jo dali učiteljem za zbiranje plastičnih zamaškov za Tima. 

Dijaki prvih letnikov programa aranžerski tehnik so okrasili škatle za zbiranje odpadnega papirja, ki so 

jih namestili v matične učilnice. Okraski so bili iz recikliranega materiala. Dijaki, ki so bili v karanteni, so 

naredili načrte in okraske za škatle za zbiranje papirja, ki so jih prinesli v šolo po karanteni. 

Slike: načrt za izdelavo škatle za zbiranje odpadnega papirja, okraski za škatle 

 

  



 

Dijaki oddelka 2. Ac pa so bili pri zbiranju odpadnega papirja še malo bolj inovativni. 'Pospravili' so 

kabinet učiteljic angleščine, kjer se je nabralo kar nekaj odvečnega papirja in ga odnesli na zbirno mesto 

v klet. 

 

Naš hišnik se rad priključi akcijam in pomaga dijakom in učiteljicam uresničiti njihove ideje. Za odpadne 

sijalke in baterije je izdelal lično leseno stojalo, ki soji na hodniku. 

 

 



 

Učiteljica Maja je z razredom 1. Ac hodnike in nekatere učilnice opremila z vedri za zbiranje bioloških 

odpadkov, ki so jih namestili v kotičke na hodnikih ob koših za zbiranje papirja in embalaže. Na tem 

mestu so nalepili tudi plakate za osveščanje, kaj sodi v te koše in kaj ne. Seznanili so tudi čistilke da naj 

zbrane odpadke odnašajo na kompostne kupe ob šoli. 

  

Da pa ni v koših pristalo preveč odpadkov, smo neprevzete šolske malice ponudili dijakom v oddelku 

oz. dijakom iz drugih oddelkov, če v matičnih oddelkih niso bile prevzete. 

Nismo pa pozabili tudi na okolico šole. Dijaki 1. Ab so pod vodstvom učiteljic Janje in Vesne čistili 

okolico šole in vhod v šolo. Pobirali so odpadno embalažo, ločevali odpadke glede na material, pograbili 

listje in ga shranili na kompost ter ločili cigaretne ogorke. 

  

 

Posebno pozornost pa smo namenili odpadnemu tekstilu. Pri učiteljici Marjani so se dijaki pogovarjali 

o prekomernih nakupih in potrošništvu. Učiteljica je pripravila tudi predstavitev o tekstilni industriji, ki 

jo usmerja pretirano potrošništvo. Odgovorili so na vprašanje zakaj so majice tako poceni.  



V razredih 2. Aa in 2. Ac so skupaj z učiteljico Majo izvedli zbiranje starih puloverjev, ki so jih nato 

predelali v blazine. Ker vsi dijaki niso imeli starih puloverjev, so uporabili nekatere iz šolske 

izmenjevalnice. Kot polnilo so uporabili vse ostanke puloverjev, ki so jih dijaki razrezali na manjše 

koščke, dopolnili pa smo jih tudi s kupljenim polnilom. Nekateri dijaki so blazine okrasili tudi z okrasnimi 

šivi in poslikavami z barvami za tekstil.  

  

 

Dijakinji Klara in Taja pa sta se izkazali in sami organizirali menjalnico oblačil. Izdelali sta oglas, uredili 

»izmenjevalni« prostor ter tudi osebno promovirali projekt. 



Sicer smo se na začetku projekta odločili, da količina zbranega za nas ne bo pomembna, pa vseeno 

prilagamo poročilo o zbranem, ki smo ga objavili tudi na FaceBook strani, ki jo imamo v okviru projekta 

EPAS. Evropski teden zmanjševanja odpadkov smo promovirali tudi na tej strani. 

 

Prilagamo še poročilo dijakinj Klare in Taje o menjalnici oblačil: 

POROČILO O MENJALNICI OBLAČIL - SECOND HAND 

V ponedeljek, 22. 11. 2021, smo tudi na naši šoli pričeli z menjalnico oblačil. Organizirali sva jo dijakinji 

Klara in Taja. Potekala je do petka 26. 11. 2021, v tednu zmanjševanja odpadkov. 

S to dejavnostjo želimo opozoriti na ogromno  količino odpadnih oblačil, ki so še povsem primerna za 

uporabo. Starim oblačilom sva želeli podariti nov dom in ponovno uporabo. Količino zavrženih oblačil 

je v zadnjih letih izjemno povečala industrija hitre in cenene mode. 

Dogodek je potekal v avli, kjer so se dijaki naše šole lahko vsak glavni odmor ustavili in pogledali 

oblačila. Če so jim bila oblačila všeč, so jih lahko odnesli domov. Prav tako so lahko prinesli odvečna 

oblačila, ki jih niso več potrebovali, v upanju, da jih bo uporabil nekdo drug. Ta oblačila so lahko prinesli 

že predhodni teden. 

Dogodka se je udeležilo veliko dijakov, še posebej aranžerjev 2. in 3. letnika. Večinoma so prihajala 

dekleta, ki so že kupovala oblačila iz Second hand, ali pa so že predelale kakšen kos oblačila. Oblačila 

so prinašali tako dijaki kot tudi profesorji. 

Dijaki so vzeli stvari, ki jih lahko kombinirajo, to so majice, jope, srajce in dodatki, kot so klobuki in šali. 

Na policah so ostajali čevlji in hlače, saj je težje najti pravo velikost. 



Dogodek smo oglaševali preko letakov, polepljenih po šolskih hodnikih, osebno smo obiskali dijake v 

razredih in jih spodbujali k obisku. Odšli smo do vsakega razreda na šoli in jih povabili, naj si ponovno 

ogledajo in vzamejo izdelke. 

Iz slabih ali neuporabnih kosov so dijaki izdelali nove izdelke, kot so blazinice in podobno.  

Dijake in profesorje smo vprašali za mnenja o takšni menjavi oblačil. Vsem se zdi nujno in zelo smiselno, 

da takšna izmenjava poteka tudi v šoli, ne samo v zunanjih trgovinah. Vsi so bili veseli novih brezplačnih 

kosov oblačil za ponovno uporabo, nekateri pa so bili zadovoljni, ker so imeli ponovno prostor v omari. 

Razmišljamo, da bi ta dogodek ponovno organizirali, da bi potekal enkrat ali dvakrat mesečno, saj so 

bili odzivi in rezultati zelo pozitivni. 

Klara Novak, 4Ca 



   

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  



 

MENJALNICA 

OBLAČIL- 

SECOND HAND 

 

V AVLI od 22. do 26.11.2021 med GLAVNIM 

odmorom lahko VZAMETE/PODARITE rabljena 

oblačila in drugo blago. 

(blago lahko prinesete že ta teden v kabinet 113) 

 

 

 

 


