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PROGRAM EKOŠOLA 

največja mednarodna okoljska mreža učencev in 

učiteljev za VITR na svetu

V šolskem letu 2018/19 je bilo

po celem svetu vključenih:

učencev 20 milijonov

učiteljev 1,2 milijona

šol 50.300

držav 72

Učenci programa Ekošola na 
Madagaskarju 
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FEE (Foundation for Enviornmental Education): 

Fundacija za okoljsko izobraževanje
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• neprofitna, nevladna organizacija

• skupna krovna organizacija – 5 programov 

• v vsaki državi le po ena članica

- v Sloveniji: DOVES-FEE Slovenia

• UNEP – prizna model izobraževanja 

za trajnostni razvoj

• UNESCO – prepozna FEE kot vodilno svetovno 

organizacijo za VITR

http://www.unep.org/


FEE - Fundacija za okoljsko izobraževanje

- 5 vodilnih svetovnih okoljskih programov/znakov:
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Program Ekošola v Sloveniji: 1996 
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• Program izvajamo v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia 

• Vključujemo prek 700 ustanov (vrtci, OŠ, SŠ, CŠOD, DD, fakultete)

• Sodelujemo z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, občinami, poslovnimi partnerji …

• Organiziramo konference, delavnice, srečanja, akt. v naravi, prikazi dobrih praks …

• Mednarodno sodelovanje in povezovanje (WWF, Erasmus+ in drugi EU projekti …)



Program Ekošola v Sloveniji: 1996 
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• 10 tematskih sklopov

• Okoljske teme so med sabo prepletene 

Podnebne spremembe
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Ustanove v programu Ekošola po letih

Vključene Zelena zastava



VITR – Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

• Razumevanje trajnostnega razvoja

• Osredotočenje na konkretne okoljske probleme in vsebine

• Učenje iskanja rešitev

• Razvijanje ne le znanja, ampak tudi spretnosti in kritičnega mišljenja

• V zadnjih letih še poseben poudarek na: PODNEBNIH SPREMEMBAH

• Vabljeni!
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Metodologija 7 korakov v programu Ekošola

2. Okoljski 
pregled

3. Akcijski načrt

4. Vključenost v 
kurikulum

5. Nadzor in 
ocenjevanje

6. Obveščanje, 
vključevanje

7. Ekolistina

1. Vzpostavitev 
ekoodbora
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Mednarodni znak: zelena zastava

Izpolnjevanje kriterijev programa Ekošola:

pridobitev mednarodnega okoljskega znaka 

ZELENA ZASTAVA
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6. 

VSEBINA PREDSTAVITVE 
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1. Vreme in 
podnebje

2. TOPLOGREDNI 
PLINI 3. UČINEK TOPLE 

GREDE

5. OGLJIČNI ODTIS

8. IZOBRAŽEVANJE O 
PODNEBNIH SPREMEMBAH

4. PODNEBNE 
SPREMEMBE IN 

POSLEDICE

7. KAJ LAHKO STORIMO?



1. VREME IN PODNEBJE

• Podnebje: 
- so značilnosti vremena nad nekim območjem v daljšem časovnem obdobju 

- določa okvire za vsakdanje vremenske dogodke

• Če poznamo podnebje nekega kraja, vemo, kakšno vreme lahko tam 

pričakujemo

• Podnebje je tisto, kar pričakuješ, vreme je tisto, kar dejansko dobiš“ –

Robert A. Heinlein

• „Glede na podnebje kupuješ obleko, glede na vreme jo oblečeš!“

Vir: Siol.net, Delo.si 

1. Vreme in 
podnebje
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Podnebni sistem
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Vir: ARSO 



2. TOPLOGREDNI PLINI

• Ljudje s svojimi dejavnostmi 

povzročamo izpuste toplogrednih 

plinov (TGP), ki imajo negativne vplive 

na okolje, predvsem na podnebni 

sistem

• TGP so vsi tisti plini, ki prispevajo k 

učinku tople grede, ko se znajdejo v 

atmosferi 

• TGP: uporaba el. energije 

proizvedena v termoelektrarnah (1/3 v 

Slo), vožnja z avtomobili, izdelki široke 

potrošnje … 

• Najpomembnejši TGP je ogljikov 

dioksid (CO2)

Vir: sl.wikipedia.org/wiki/Toplogredni_pline

2. TOPLOGREDNI 
PLINI 
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Toplogredni plini in posledice  

• Vsebnost TGP narašča 

• „Steklo“ naše tople grede 

postaja vse „debelejše“ in 

manj prepustno za toploto, 

ki jo oddaja površje Zemlje.

Vir: ARSO 

Podnebne spremembe vedno bolj ogrožajo človeštvo
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Vzroki za podnebne spremembe  
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• V ind. dobi so človekovi izpusti močno spremenili sestavo ozračja, kar 

je spremenilo energijsko bilanco Zemlje.

• Več energije ostaja v troposferi, zato se ozračje segreva (globalno 

segrevanje).

• Poleg toplogrednih izpustov na globalno segrevanje vplivajo še: 

- spremenljivost sončevega izsevanja, 

- vulkanski izbruhi 

- spremembe oceanskih tokov

Vir: ARSO 



3. UČINEK TOPLE GREDE

• Zaradi TGP se viša povprečna temperatura površja Zemlje.

• Današnje ozračje je dokaj neprepustno za dolgovalovno sevanje tal

• Temperaturi ozračja in tal sta močno povezani

• Povečevanje koncentracije TPG ima dva glavna učinka:

- manjša prepustnost ozračja

- plast z največjim izsevom dolgovalovnega sevanja ozračja vse višja

Shema energijske bilance 

Zemlje (tokovi) in vpliv TGP

Vir: ARSO 

3. UČINEK TOPLE 
GREDE
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4. PODNEBNE SPREMEMBE 

IN POSLEDICE
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• Temperatura v Sloveniji narašča (zadnjih 50 let s trendom 0,33 °C/10 let)

• Porast temp. v zadnjih 60 letih: za 2 °C.

Vir: ARSO

4. PODNEBNE 
SPREMEMBE IN 

POSLEDICE



Naraščanje temperatur   

• Narašča povprečna in najvišja dnevna temperatura

• Število vročih dni s temp. 
nad 30°C je močno naraslo 

Vir: ARSO 18



Manj padavin  

• Padavin je manj - tako poleti kot pozimi

• Izhlapevanje se je povečalo - najbolj v regijah, kjer je veliko pomanjkanje 

vode: 2−4 % na desetletje

• Manj je snega - največje spremembe v višjih legah: 15−20 % na desetletje

• Spreminjajo se pretočni režimi rek 

Vir: ARSO 19



V prihodnje?  
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• Negotove projekcije za prihodnost (različni scenariji pri 

različnih izpustih TGP; 4 scenariji IPCC glede na RCP)

Vendar se pričakuje: 

• da bo temp. še naprej rasla, 

• sprememba padavinskega režima je odvisna od izpustov TPG,

• povečala se bo pogostost in jakost ekstremnih dogodkov: 
 suše v toplem delu leta, ko je vegetacija najbolj bujna, povečano izhlapevanje, manj 

padavin, manjši prenos zalog vode iz snežne odeje; 

 večja verjetnost poplav v hladni polovici leta (več padavin, manj v obliki snega, ki 

predstavlja naravni rezervoar vode za pomlad in poletje) 



Kaj lahko storimo?
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Ni je večje napake, kot če ne storimo nič; zato, ker lahko storimo 

le zelo malo



5. OGLJIČNI ODTIS (carbon footprint) 
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… je izraz za seštevek emisij vseh TGP, ki jih v okolje posredno ali 

neposredno spusti človek, organizacija, proizvod, dogodek

… je merilo vplivanja na podnebne spremembe. 

… merimo v kg ali tonah ekvivalenta CO2 (CO2e).

• Izračun ogljičnega odtisa pokaže, 

kako se izbor uporabe različnih 

energij odraža pri prihrankih energije 

in zmanjševanju ogljičnega odtisa. 

• Določitev ogljičnega odtisa ustanove 

(vrtca, šole …) je lahko prvi korak v 

načrtovanju zmanjševanja emisij

Vir: Ekoglobal.net 

5. OGLJIČNI ODTIS



Ekvivalent ogljikovega dioksida (CO2-e)
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• 6 glavnih TGP je vzrok podnebnih sprememb: 
• ogljikov dioksid (CO2), 

• metan (CH4), 

• didušikov oksid (N2O), 

• hidrofluoroogljiki (HFC-ji), 

• perfluoroogljili (PFC-ji)

• žveplov heksaluorid (SF6)

• Različni toplogredni potenciali in življenjske dobe TGP 

• Za enostavnejši preračun se masa teh TGP prevaja na CO2-e (skupni 

imenovalec TGP)

• S faktorjem emisijske konverzije lahko iz vhodnega podatka (kWh, litrov 

bencina ali dizla, kg odpadkov …) pridobimo podatek o ekvivalenti 

količini emisij CO2 (CO2-e)

• Osnova za CO2 kalkulatorje



Kako meriti in manjšati ogljični odtis 
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• Za izračun ogljičnega odtisa potrebujemo vhodne podatke o porabi 

energije za ogrevanje, goriva, el. energije, količinah zavržene hrane, 

odpadkov …

• Na podlagi faktorjev emisijske 

konverzije (npr. Carbontrust.com) 

lahko izračunamo ogljični odtis 

ustanove, razreda, posameznika

• Ko določimo osnovni ogljični odtis, 

se lahko lotimo obvladovanja emisij 

(pogovor, določimo prioritete, cilje in 

naloge, izvajamo ukrepe, 

spremljamo izvedbo ukrepov, ponovno 

zbiramo podatke, merimo …)  

Vir: MOP - Tehnična smernica T S G - 1 - 0 0 4: 2 0 1 0 URE

https://www.carbontrust.com/


6. KALKULATOR CO2 - Ekošola meri odtis CO2

Sestavljen je iz 7 sklopov:

1. Osnovni podatki

2. Ogrevanje

3. Svetila

4. El. naprave

5. Promet

6. Odpadki

7. Zavržena hrana

Pregled in prihranki

Projekt sofinancirata:
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Kalkulator CO2 in aktivnosti 
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Kalkulator bo omogočal izračun odtisa CO2:

- za posamezni razred (oddelek oziroma skupino otrok),

- za celotno ustanovo

- na učenca in na m2 ustanove

Aktivnosti:

- izvedba  100 delavnic v sodelovanju z mrežo ENSVET

- izvedba 3 regijskih srečanj (2 za OŠ in 1 za SŠ)

- imenovanja Podnebnih ambasadorjev (mentorji) in Podnebnih šampionov

- natečaj za izbiro maskote 

- izbor in objava primerov dobrih praks v Ekoskladovnici

Projekt sofinancirata:

https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2/
https://www.ekoskladovnica.si/
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Kalkulator CO2 - Ogrevanje
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Vzemite podatek Dovedena energija za ogrevanje, 

ki se nahaja na drugi strani izkaznice. Tu so vidne 

kWh in energent (DO - daljinsko ogrevanje, olje, 

plin ...). Podatek vstavite v spodnji izračun.

Vzemite podatek za dovedeno energijo, 

namenjen pretvorbi v toploto, ki se nahaja na 

prvi strani. Pomnožite s površino ustanove, da 

dobite kWh. Podatek vstavite v spodnji 

izračun.
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7. KAJ LAHKO STORIMO? 
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1. OZAVEŠČANJE (od majhnih otrok 

do odraslih)

2. POVEZOVANJE in iskanje skupnih 

rešitev

3. DELOVANJE (v šoli, lokalnem 

okolju, širši družbeni skupnosti …) 

Izračunajmo naš ogljični odtis in 

ukrepajmo…

Vsak od nas je del problema …in 

REŠITVE
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8. IZOBRAŽEVANJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH

 UČNI NAČRT:

- I. triada:  spoznavanje okolja

- II. triada: naravoslovje in tehnika

- III. triada in srednja šola: geografija, zgodovina, biologija, kemija, fizika,  

sociologija 

 obravnava besedil pri slovenščini, angleščini, nemščini,…

 statistična obdelava podatkov pri matematiki, računalništvu

 DNEVI DEJAVNOSTI

 NATEČAJI (Likovni natečaj programa Ekošola, Mladi poročevalci za 

okolje, Evropa v šoli)

 KROŽKI (projekti, poskusi)
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8. IZOBRAŽEVANJE O 
PODNEBNIH SPREMEMBAH



Projekt 2019/2020: PODNEBNE SPREMEMBE

 izobraževalno 

gradivo/priročnik za 

vzgojitelje, učitelje, profesorje

 delovni listi za vrtce, 1., 2., in 

3. triado OŠ in SŠ

PODNEBNE SPREMEMBE, 

izobraževalno gradivo programa Ekošola
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https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/09/PODNEBNE-SPREMEMBE-2018-2019.pdf


IZOBRAŽEVALNO GRADIVO/PRIROČNIK

 Sestavljeno iz dveh delov:

 prvi del:

 pojem podnebje,

 dejavniki, ki vplivajo na 

podnebje,

 vplivi podnebnih 

sprememb na kakovost 

življenja živih bitij.

 drugi del:

 ukrepi za 

zmanjševanje/blaženje 

podnebnih sprememb,

 možne prilagoditve na že 

zaznane posledice 

podnebnih sprememb.



DELOVNI LISTI za vrtec in 1. triado

 Aktivnosti:

 vremensko opazovalni 

dnevnik,

 opisani eksperimenti 

(nastanek orkana, vodne 

kapljice, kapljične sledi, 

zakaj voda zmrzne ...) z 

dodanimi vprašanji za 

razumevanje,

 zbiranje podatkov o načinu 

ogrevanja hiš – stanovanj 

na popisni list in obdelava 

podatkov.
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DELOVNI LISTI za vrtec in 1. triado
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PRIMERI AKTIVNOSTI za vrtec in 1. triado
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DELOVNI LISTI za 2. in 3. triado, srednjo šolo

 Aktivnosti razdeljene na 

5 sklopov:

 Kaj so podnebne 

spremembe?

 Kdo je odgovoren za 

podnebne spremembe?

 Posledice podnebnih 

sprememb.

 Prilagajanje na podnebne 

spremembe.

 Kaj lahko storimo?

48



DELOVNI LISTI za 2. in 3. triado, srednjo šolo
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PRIMERI AKTIVNOSTI za 2. in 3. triado, srednjo šolo
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Primer aktivnosti v 5. razredu

 „dirka znanja“ - brainstorming

 vreme/podnebje/ozračje - razlike

 iskanje vzrokov za podnebne 

spremembe in kakšne so 

posledice  izdelovanje 

plakatov
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Primer aktivnosti v 5. razredu

 Kakšne so posledice podnebnih 

sprememb?

52



Primer aktivnosti v 5. razredu

 Drevo znanja

- korenine: vzroki

- veje: posledice

- listi: ukrepi/dejavnosti za 

zmanjšanje podnebnih 

sprememb

- sadeži: kaj že počnemo
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Povezave:
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• https://ekosola.si/

• https://www.facebook.com/ekosola/

• http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/

• https://www.carbontrust.com/

• https://ghgprotocol.org/

• http://www.footprintcalculator.org/

• https://4d.rtvslo.si/arhiv/ekoutrinki/174330436

• https://www.youtube.com/watch?v=eHMLszamZ9w

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/
https://www.carbontrust.com/
https://ghgprotocol.org/
http://www.footprintcalculator.org/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ekoutrinki/174330436
https://www.youtube.com/watch?v=eHMLszamZ9w


Hvala za pozornost!
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Jasmina Mlakar

jasmina0mlakar@gmail.com

Gregor Cerar

Gregor.cerar@ekosola.si

mailto:jasmina0mlakar@gmail.com
mailto:Gregor.cerar@ekosola.si

