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Kampanja, podnebni šampion, ambasador, maskota 

27

•Kampanja ali akcija, ki se navezuje na blaženje in prilagajanje 
podnebnim spremembam v razredu, šoli ali lokalni skupnosti. 
Kampanja lahko ozavešča, vabi, poziva vrstnike, mentorje, 
družine, lokalno skupnost k sodelovanju in ukrepanju, ali 
predstavlja rezultate dela v skupini, razredu, šoli.

Razredno, šolsko  ali 
lokalno podnebno 

kampanjo

•Razred ali skupina otrok, ki bodo najbolj uspešni in aktivni na 
področju blaženja in prilagajanja podnebnih spremembam v tem 
šolskem letu (merjenje odtisa CO2 na različnih področjih, priprava 
načrta ukrepov, izvajanje ukrepov, merjenje učinkov, izvajanje 
kampanje ali akcije, učnih ur itd).

Podnebnega 
šampiona

•Mentorji, ki bodo najbolj aktivni pri spodbujanju in izobraževanju 
o podnebnih spremembah v šolskem letu (priprava in izvedba 
učnih ur, tematskih dni, aktivacija mladih v šolski ali lokalni 
skupnosti, izvedba kampanj, prispevki in dobre prakse itd).

Podnebnega 
ambasadorja

https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator


Zakaj?  
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• Da izpostavimo in predstavimo aktivnosti na področju blaženja in prilagajanja 
podnebnim spremembam ter zmanjševanju ogljičnega odtisa med ekošolarji
in ekokoorinatorji – v programu Ekošola in širši javnosti. 

• Da spodbujamo merjenje ogljičnega odtisa v razredu in šoli in izvajamo ukrepe 
za zmanjševanje ogljičnega odtisa.

• Da oblikujemo skupino slovenskih ekošolarjev-podnebnih šampionov različnih 
starosti, ki bodo ukrepali v praksi in vsakdanjem življenju, spodbujali svoje 
vrstnike

• Da oblikujemo skupino ekokoordinatorjev-mentorjev, ki bodo predstavljali in 
delili svoje znanje, dobre prakse med sodelavci in drugimi mentorji.

https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator


Kaj, kako, do kdaj? 
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• MASKOTA oziroma ZNAK je lahko dopolnjen s SLOGANOM ali POZIVOM.

• Je rezultat likovnega ali grafičnega ustvarjanja (natečaja), bolj zaželeno 
je, da je tudi dejansko uporabljen v praksi.

• Predstavite jo samostojno in med praktično uporabo (na plakatu, majici, 
spletni strani).

• Maskoto bomo uporabljali v prihodnjih aktivnostih za blaženje 
podnebnim spremembam v programu Ekošola

• Pri maskoti za Podnebnega šampiona lahko pripravite več možnosti po 
starostnih skupinah

• Časovnica: 
- 23. april 2021
- Izbor v začetku maja 2021 

https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator


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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http://ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator


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  delavnic za učence in dijake 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

Financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

http://ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator
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 
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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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Gregor Cerar

Gregor.cerar@ekosola.si
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