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1. 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 

1. 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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2. 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  

2. 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/


Vir: ARSO 
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3. KALKULATOR CO2 - Ekošola meri odtis CO2  

Sestavljen je iz 7 sklopov: 

1. Osnovni podatki 

2. Ogrevanje 

3. Svetila 

4. Električne in elektronske 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 omogoča izračun odtisa CO2: 

- za posamezni razred (oddelek oziroma skupino otrok), 

- za celotno ustanovo 

- na učenca in na m2 ustanove 

 

Aktivnosti v š.l. 2020/21: 
 

- 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://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator
https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator
https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator
https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2/
https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2/
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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4. GRADIVO, UČNI IN DELOVNI LISTI  
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DELOVNI LISTI  

5 
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5. 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 ogljični odtis 

posemeznika, razreda, ustanove in 

ukrepajmo… 

 

 

Vsak od nas je del problema …in tudi 

REŠITVE 



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
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/09/PODNEBNE-SPREMEMBE-2018-2019.pdf
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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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? 
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DELOVNI LISTI za 2. in 3. triado, srednjo šolo 
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