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S sošolci in profesorji smo se v okviru 

projekta Youth Start pogovarjali o 

kazalnikih kakovostih življenja ter se na 

različnih postajah soočali z izzivi. Tako 

smo računali in na primerih analizirali 

BDP, posamezne kazalnike kakovosti 

življenja primerjali med seboj in v 

skupinah razvijali svoje lastne kazalnike 

kakovosti življenja. 



Po skupinah smo na plakatu oblikovali 

kazalnike kakovosti življenja, ki se nam 

zdijo pomembni in razmislili o tem, kako 

bi jih izmerili. 





Nato smo svoje kazalnike za merjenje kakovosti življenja predstavili pred razredom. 



YouthStart 

Veronika Capl, Nuša Detiček, Katarina Erker, Klara Jesenek, 

Fiona Jovič, Ema Klemenčič, Tjaša Vršec 

Izziv: Moja skupnost 



1. delavnica 

Skozi igro s kartami smo s pomočjo različnih indeksov 

spoznavale kakovost življenja v različnih državah. 

Ugotovile smo, da smo Slovenci 

na lestvicah uvrščeni zelo visoko  



2. delavnica 

Spoznale smo pomen različnih indeksov                        

(HDI, HPI, GINI, Big Mac itd.) 

Iskanje ˝pomena˝ tako 

imenovanega indeksa happy 

planet 



3. delavnica 

Naučile smo se izračunati BDP  



4. delavnica 

Iskali smo razloge za razlike v povečanju BDP v različnih 

državah. Našle smo jih presenetljivo veliko (vsaj v naših 

očeh) 

Vzorno reševanje delovnih listov 



5. delavnica 

Izdelale smo naš kazalnik kakovosti življenja 

Na začetku smo bile čisto brez idej … 

A kaj kmalu se jih je nekaj le 

nabralo :) 



Abstraktno izdelan kazalnik smo na koncu predstavile še ostalim sošolcem, ki 

so naše ideje pokomentirali 



Člani skupine: 2. A: Klara Jesenek, Ema Klemenčič, Tjaša Vršec, 
Nuša Detiček, Fiona Jovič, Katarina Erker in Veronika Capl. 

2. B: Lara Polh, Rebeka Ratej, Anja Sobočan, Anja Ferlež, Stela 
Kušar, Barbara Zagoršek in Mario Gašparič. 

 



Najprej smo se razdelili v štiri skupine, mešano iz 
obeh razredov. Vsaka skupina je pod vodstvom 
učitelja opravljala nalogo na svoji postaji. S 
pomočjo kartic smo ugotavljali katera država ima 
največji BDP (Luksemburg), GINI (Švedska), 
indeks Big maca in HPI (Kostarika). 

 



• V dveh šolskih urah smo morali opraviti naloge 
na štirih postajah, zato je bilo pomembno, da 
naloge opravljamo hitro in spretno. 

• Na drugi postaji smo si izbrali 3 kazalnike 
bogastva in kakovosti življenja in jih opisali ter 
ugotavljali na katerem mestu se nahaja 
Slovenija.  



• Na tretji postaji smo računali BDP za izmišljeno 
državo. Ugotovili smo kolikšen je zaslužek ljudi 
v enem letu in kolikšen za vsakega 
posameznika, če so vse plače enake. 



• Na četrti postaji smo analizirali BDP različnih 
držav in ugotavljali kje je v zadnjih dvajsetih 
letih najbolj narasel in nato med seboj 
primerjali 5 različnih držav. 



• Za konec smo dobili še nalogo, kako bi 
izboljšali kakovost življenja v svojem kraju in te 
ideje tudi predstavili. 



• Delavnica je bila zelo poučna, saj smo 
predvsem spoznali kako izračunamo BDP in kaj 
nam sploh pove. Verjamemo, da nam bo to v 
življenju še kako koristilo. 



Člani skupine 
Ela Novak, Katarina Erker, Laura Ramšak, Monika Globovnik, Urška 

Selakovič 2. a 

Tibor Colja, Alen Vučina, Eva Berdnik, Eva Bolko, Nika Sajko, Izidor Rojs 
Kaja Strnad 2. b 



1. POSTAJA: IZRAČUN BDP        2. POSTAJA: ANALIZA BDP  

• Računaje BDP 

• 2 skupini 

• Spoznavanje absolutnega BDP  

• Proučevanje tabele 

 



3. POSTAJA: POJASNITEV KAZALNIKOV    4. POSTAJA: RAZVIJANJE                    
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD    LASTNEGA KAZALNIKA 

• Iskanje informacij o kazalnikih 

• Poimenovanje komponente 
kazalnika 

• Po skupinah 

• Razmišljanje o načinih 
merjenja kazalnika 

• Izdelovanje plakata in 
predstavitev 

• Argumentiranje 


