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1. Pripomočki  
 

Za izvebo celotne delavnice potrebujete: 

• stole (toliko, kolikor je udeležencev) – omogočeno mora biti premikanje (različna 

postavitev v različnih sklopih delavnice) 

• mize (vsaj toliko, kolikor je skupin) 

• računalnik, dostopnost do interneta 

• projektor 

• powerpoint predstavitve 

• žogica premera cca. 6 cm 

• A4 listi (beli, lahko tudi barvasti) 

• V naprej pripravljeni A4 listi z vprašanji (toliko kot je izpraševalcev/skupin) 

• pisala (debeli/tanki flomastri, barvice, markerji)  

• štoparica (lahko je na telefonu) 

• škarje 

• plakati, velikosti A1 ali A2 (lahko so beli ali barvni) – toliko kolikor je skupin + 3 

(če so skupine 4 torej 7 plakatov) 

• samolepilni listki (različne barve) 

• tabla ali stena ali A1 plakat, na katerega se nalepijo listki 

Pred začetkom delavnice se le ta udeležencem predstavi s kratkim uvodnim 

nagovorom (primer uvodnega nagovora je v prilogah), v katerega se vključi tudi cilje 

delavnice: 

2. Cilji delavnice:  
 

• Udeleženci spoznajo problem podnebnih sprememb (raziskovanje vloge 

posameznika v globalno soodvisni družbi), 

• udeleženci se seznanijo z terminom ogljični odtis in s pomočjo splene aplikacije 

naredijo svojega, spoznajo društvi Umanotera in Focus (spoznajo možnosti za 

lastno aktivno udeležbo v smeri pozitivnih družbenih sprememb), 

• vsak udeleženec analizira svoje vsakodnevne navade in jih poveže z vplivom 

na podnebne spremembe. S tem razvije kritično razmišljanje, opredeljevanje 

glede razpoložljivih informacij. Spodbudi ga k raziskovanju ozadja lastnih stališč 



in ključnih skupnih vprašanj človeštva (okoljska vzdržnost, neenakomerna 

razporeditev dobrin in delovanje potrošniške družbe, medkulturna 

komunikacija), 

• udeleženci s skupinskim delom sami pridejo do rešitev (pred tem pa s 

predavanjem ponudimo možnosti le teh, in jim pomagamo pri nadaljnem 

razmišljanju), 

• udeleženeci na koncu podajo mnenje o podnebnih spremembah, o spremembi 

svojih navad (ali so jih pripravljeni spremeniti), o ozaveščjanju drugih o tej 

tematiki (se jim, zdi pomembno?).  

3. Potek delavnice: 
 

V sledečih poglavjih bo predstavljen potek delavnice, časovni del posameznega dela 

in potrebni pripomočki za vsak del delavnice posebej. Delavnica je razdeljena na 5 

(pet) delov ter zastavljena tako, da vključuje aktivno sodelovanje in razmislek 

udeležencev. Na koncu je dodan tudi 6. del, ki ga lahko izvajate, če ostane dovolj časa 

oz. če imate na voljo dovolj časa. 

1.1. PRVI DEL DELAVNICE  

 

Časovni okvir: 20 minut 

 

1.1.1. Potrebni pripomočki: 

 

• stoli, postavljeni v krogu (toliko, kolikor je udeležencev) 

• žogica premera cca. 7 cm 

• A4 listi z napisanim vprašanjem (4) 

• prazni beli A4 listi 

• pisala (debeli flomastri)  

• štoparica 

• računalnik, dostopnost do interneta 

1.1.2. Cilji: 

 

• Udeležence seznanimo s temo z uvodnim filmom in pogovorom, ki ga z 

vprašanji usmerjamo. Cilj tega je, da začnejo razmišljati o podnebnih 

spremembah in sodelujejo v skupinah, kajti s sodelovanjem in medsebojnim 

posvetovanjem lahko tudi vsakodnevno rešijo ali drugemu preprečijo ravnanja, 

ki slabo vplivanjo na podnebje. 



• Z aktivnim delovanjem vseh udeležencev po skupinah pripravijo odgovore na 

vprašanja (ki jih bodo potrebovali v nadaljevanju) 

1.1.3. Opis: 

 

Pred začetkom debate vodja predvaja kratek film (3:58 min) »She is Alive, She is 

Home«, ki ga najde na youtube. Povezava: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2WBbEqbO7w 

Udeleženci se usedejo v krog (da je kontakt pristnejši) s pomočjo vprašanj se odpre 

debata na to temo. Meče se žogico žogico in na ta način spodbudi debato (tisti ki jo 

ujame pove svoje mnenje, znanje glede trenutnega vprašanja in jo čim hitreje vrže 

naslednjemu). Preden se začne z novim vprašanjem vodja delavnice prosi enega od 

udeležencev, da nastavi štoparico na 3 minute (celotna uvodna debata traja 

maksimalno 15 min). Vsako vprašanje se na ta način predebatira, na koncu debate se 

pove, da bomo njihove domneve preverili, najprej sami v skupinah ter nato skupaj. 

Namen tega je, da se spodbudi razmišljanje udeležencev. Vprašanja se nanašajo na 

podnebne spremembe, ogljični odtis, vsakodnevne rutine ljudi (ki vplivajo na 

podnebje), razlike v svetu. 

1.1.4. Natančna navodila izvedbe:  

 

• obravnava se približno pet vprašanj glede problematike podnebnih sprememb. 

Število vprašanj izberete glede na število udeležencev. Glede na izbrano število 

vprašanj, določite izpraševalce. (Primer: izbrali ste štiri vprašanja, tako, da 

izmed vseh udeležencev izberite 4 izpraševalce. V nadaljevanju bo kot 

predpostavka uporabljeno, da ste izbrali 4 izpraševalce. Izpraševalec postavi 

vprašanje in začne z metom žogice.)  

 

• Vzemite (4) stole za izpraševalce in jih postavite v sredo kroga. Na te stole naj 

se usedejo izpraševalci, okrog njih pa naj se v obliki večjega kroga porazdelijo 

stoli za ostale udeležence. Primeri vprašanj so (dinamična vprašanja, ki 

pritegnejo pozornost udeležencev, čeprav se zdijo prelahka ali smešna. 

Uporabite lahko spodnja ali pa sestavite svoja): 

 

1) vprašanje: Ali ste že slišali za podnebne spremembe? 

2) vprašanje: Je že koga zanimalo, kakšen je njegov ogljični odtis in ga je že 

naredil? Veste kaj je to?  

3) vprašanje: Se Vam zdijo Vaše vsakodnevne navade okoljsko in podnebno 

»prijazne«? 

https://www.youtube.com/watch?v=D2WBbEqbO7w


4) vprašanje: Ali poznate kakšno nevladno organizacijo, ki se ukvarja z 

podnebnimi spremembami, ste že slišali za klimatologe? 

5) vprašanje: Kaj menite o onesnaževanju, uporabi plastike, hitri modi, 

množični reji živali za zakol? 

6) vprašanje: Menite, da smo ljudje sposobni spremeniti svoje navade in 

preprečiti drastične klimatske krize/spremembe? 

7) vprašanje: Menite, da lahko vi, kot posamezniki naredite kaj za zmanjšanje 

podnebne krize? 

 

Slika 1: prikaz postavitve stolov  

• Vsakemu od izpraševalcev dodelite po eno vprašanje (en list z napisanim 

vprašanjem) in en prazen A4 list na katerega bo zapisoval odgovore 

udeležencev.  

• Določite število minut (npr. 3 minute), toliko časa se meče žogico in se 

odgovarja na eno vprašanje. Po določenih minutah (3ih minutah) postavi 

vprašanje naslednji izpraševalec. 

• Razložite potek (primer: izbrani udeleženci bodo ostalim v krogu zastavili 

vprašanje. Eden od vas bo vklopil štoparico in zavpil »zdaj« (ga določite). Takrat 

bo tisti, ki je zastavil vprašanje vrgel žogico nekomu v krogu, ta bo hitro 

odgovoril na vprašanje in jo vrgel naslednjemu. Tisti, ki zastavi vprašanje bo 

odgovore zapisal na list.). Ko pretečejo 3 minute, bo tisti, ki je zadolžen za 

štoparico le to zaustavil in zavpil »stop«. 

• Izpraševalci ne sodelujejo pri odgovarjanju, zgolj preberejo vprašanje in si 

zapisujejo odgovore ostalih udeležencev. 

• Po izteku časa se izpraševanje konča. 



• Na koncu vodja povzame glavna ugotovljena dejstva, ki bodo v pomoč pri 2. 

delu delavnice. 

 

1.2. DRUGI DEL DELAVNICE  

 

Časovni okvir: 20 minut 

 

1.1.1. Pripomočki: 

 

• računalnik 

• projektor 

• powerpoint predstavitev 

1.1.2. Cilji: 

 

• vodnja delavnice predstavi problematiko, 

• udeleženci pridobijo znanje, potrebno za razpravo v 3. delu delavnice, 

• udeleženci pridobijo znanje, ki ga bodo uporabili v 4. delu delavnice (delo v 

skupinah). 

1.1.3. Navodila izvedbe: 

 

Vodja delavnice ima kratko predstavitev glede podnebnih sprememb, o ogljičnem 

odtisu o nevladnih organizacijah in obnašanju družbe do predstavljenega problema. 

Udeležencem se v okviru tega poda tudi spletne strani, predlaga se literaturo, 

dokumentarne filme ki opisujejo dotični problem.  

Osnutek vsebine predavanja najdete v prilogi. Ta služi kot pomoč pri predavanju. 

Poljubno jo lahko spreminjate, dopolnjujete ali skrajšate. V prilogi najdete tudi nazorne 

slike, ki so vam lahko v pomoč pri predavanju, prav tako predloge literature in 

dokumentarcev. 

 

1.3. TRETJI DEL DELAVNICE  

 

Časovni okvir: 15 minut 

 

1.1.1. Pripomočki: 

 



• listi z napisanimi odgovori iz prvega dela delavnice 

• žogica 

1.1.2. Cilji: 

 

• Udeležence spodbudimo k razmisleku o odgovorih, ki so jih podali v 1. delu. 

Primerjajo jih s pridobljenim znanjem iz 2. dela delavnice. 

1.1.3. Navodila izvedbe: 

 

Po predavanju sledi predstavitev odgovorov iz prvega dela delavnice. Vsak 

izpraševalec prebere na glas vse odgovore, ki jih je dobil v okviru svojega vprašanja. 

Potem, ko vsak izpraševalec prebere odgovore začnite razpravo. Naj vsi udeleženci 

sodelujejo, pokomentirajo odgovore ipd. Za lažji potek razprave lahko vodja delavnice 

vmes postavlja razna vprašanja ali kako drugače spodbuja razpravo, če je udeležence 

težko spodbuditi k sodelovanju spet uporabimo žogico, tokrat jo meče vodja delavnice. 

 

1.4. ČETRTI DEL DELAVNICE 

 

Časovni okvir: 20 min za izdelavo plakata in debato + 20 min za predstavitev ugotovitev 

(vsaka skupina 5 minut) + 5 do 10 minut če se vodja odloči za razpravo. 

1.1.1. Pripomočki: 

 

• listi z odgovori iz prvega dela delavnice 

• miza in razporeditev stolov okoli mize (toliko, kolikor je skupin) 

• prazni beli listi 

• škarje 

• pisala (flomastri, barvice, markerji) 

• plakati, velikosti A1 ali A2 (lahko so beli ali barvni) 

• tabla (ali A1 plakat) 

1.1.2. Navodila izvedbe: 

 

Po razpravi oz. tretjem delu delavnice vodja delavnice razdeli udeležence v (4) skupine 

(toliko skupin, kolikor je bilo izbranih vprašanj na začetku). Vsaka skupina dobi eno 

vprašanje in ima za nalogo, da poišče rešitve za svoje področje oz. dodeljeno 

vprašanje (za pomoč dobi tudi liste, na katerih so odgovori iz prvega dela). Postavimo 

jim vprašanje: »kako bi vi rešili oz. reševali problem dodeljenega vprašanja?« 



• Vsaka skupina dobi bele liste, pisala in en plakat. Na plakat naredijo miselni 

vzorec/osnutek njihovih ugotovitev. Služil jim bo kot pripomoček pri predstavitvi. 

• Po izteku časa za debato in izdelavo plakatov (Vmes vodja prilagodi čas. Na 

primer: če vidi, da so vse skupine končale prej, začnejo s predstavitvijo prej. 

Ves las je na voljo za vprašanja). 

• Sledijo predstavitve ugotovitev skupin. Med predstavitvami vodja delavnice na 

tablo (če je ni na A1 plakat) zapisuje temeljne rešitve, do katerih je prišla vsaka 

skupina.  

• Po predstavitvah lahko vodja delavnice vzpodbudi razpravo, da udeleženci 

komentirajo svoje rešitve ali rešitve druge skupine oz. skupin (dodatnih 5-10 

minut). 

 

1.5. Peti del delavnice  

 

Časovni okvir: 10 – 15 min 

1.1.1. Pripomočki: 

 

• samolepilni listki (različne barve) 

• tabla ali stena ali A1 plakat, na katerega se nalepijo listki 

• štoparica 

• pisala 

ALI (okolju prijaznejši način – priporočeno): 

• stare kuverte narezane na kvadratke velikosti cca. 6x6 (namesto 

samolepilnih listkov) 

• okolju prijaznejši lepilni trak 

1.1.2. Opis 

 

Udeleženci na samolepilne listke/ stare kuverte zapišejo ideje o zmanjševanju lastnega 

ogljičnega odtisa. Glede na predavanje, ki vsebuje tudi nazorne slike in podatke bodo 

verjetno začeli razmišljati o tem, kaj lahko storijo sami, da še hujše posledice 

podnebnih sprememb preprečijo. Da spodbudimo aktivno spremembo načina življenja, 

se ob koncu se dogovorijo (udeleženci in vodja) in določijo datum izmenjevalnice z 

imenom »Nekomu odpad, drugemu zaklad«. 

1.1.3. Cilji  

 



• Udeleženci razmislijo, kaj bi lahko storili, da zmanjšajo oglični odtis. S 

spodbujanjem k razmisleku, jim verjetno to ostane v mislih in bodo katero od 

idej tudi uresničili. 

• Z izmenjevalco in njeno izvedbo vsi udeleženci naredijo nekaj dobrega zase in 

okolje. 

1.1.4. Navodila izvedbe 

 

Za konec, vsakemu udeležencu razdelite po en samolepilni listek/. Vsak od 

udeležencev naj pri sebi razmisli kaj bi on naredil, da bi zmanjšal svoj ogljični odtis. Na 

samolepilni listek naj zapiše eno ali dve stvari, ki bi jih spremenil v svojem življenju oz. 

jih odpravil, da bi zmanjšal svoj odtis.  

Razmislek ne sme biti predolg, vodja nastavi štoparico na 2 minuti, če vidi, da večina 

še ni dokončala doda 1 minuto ali obratno konča predhodno.  

Ko zapišejo na listek, naj listke prinesejo pred tablo in jih nalepijo na njo. Potem, ko vsi 

udeleženci prinesejo svoje listke, vodja delavnice na glas prebere vsebino listkov ter 

jih komentira ali prosi za utemeljitev tistega, ki ga je napisal. 

Primeri zmanjšanja ogljičnega odtisa: 

• ne kupujem vode v plastenki, raje s sabo vedno nosim steklenico (s čemer na 

daljši rok tudi privarčujem) 

• ne uporabljam klime 

• zapiram pipo med umivanjem zob, tuširanjem 

• kupujem lokalno hrano (spodbujam starše k temu), poiščem najbližjega 

ekološkega kmetovalca 

• pregledam oblačila, ki jih kupim (je boljše dati več denarja (za hlače, ki jih bom 

nosil 10 let), ali manj za hlače, ki bodo za smeti po 1 letu?) 

• v šolo grem peš, s kolesom, z vlakom, z avtobusom 

• kupujem izdelke v stekleni embalaži 

• pogovarjal sem se z nekom o temi in s tem ozaveštil še soljudi 

• namesto, da si za malico kupim čokolado (snickers, twix), pojem 

slovensko/lokalno jabolko 

Na koncu vodja udeležencem predstavi idejo izmenjevalnico z naslovom: »Nekomu 

odpad, drugemu zaklad«. Skupaj z udeleženci določijo datum izvedbe. Potek 

izmenjevalnice: vsak udeleženec od doma prinese stvar ali dve (oblačila, kuhinjski 

pripomočki, nakit – odvisno od tega, kakšna je skupina udeležencev – so dijaki ali 

odrasli ...). Dobijo se v prostoru, kjer lahko stvari raztavijo – izberejo kar bi jim prišlo 

prav in to odnesejo s sabo domov (z dijaki se to naredi v učilnici). Kar ostane vodnja 



preda organizacijam, ki zbirajo takšne stvari in jih ali ponovno uporabijo, reciklirajo ali 

predajo ljudem v stiski.  

4. Trajanje delavnice 

 

Delavnica traja približno 120 minut -  2 uri. Vmes se mora dodati še premor, za tega 

se odloči vodja sam, ko vidi da je skoncentriranost padla.  

1.1. VAJA ZA SPROSTITEV 

 

Pred odmorom lahko naredite vajo za sprostitev - vsak udeleženec potrebuje svičnik 

in list papirja):  

Vodja udeležencem razdeli svinčnike in liste papirja. Naroči jim, da svinčnik z vso 

močjo primerjo (v pest) z roko s katero pišejo. Pove jim, da naj na njegov znak začnejo 

z vso močjo in pritiskom na list risati neprekinjene kroge in na njegov znak končajo. 

Vodja da znak za začetek in konča po 30 sekundah ali minuti. 

5. Dodaten (šesti) del delavnice  
 

Po želji pa lahko organizator doda še 6. del delavnice (če dodamo še ta del delavnica 

traja približno 155 minut, brez premorov, v tem primeru se naredita vsaj 2 premora). 

1.1. ŠESTI DEL DELAVNICE 

 

Časovni okvir: 5 min za predstavitev trajnostnega razvoja + 15 min debata in listki  

1.1.1. Pripomočki: 

 

• Samolepilni listki (3 barve) 

• Pisala 

• Tabla (ali A1 plakat) 

• Powerpoint predstavitev 

• Računalnik 

• Projektor 

1.1.2. Cilji: 

 

• Udeleženci spoznajo trajnostni razvoj. Razumejo, zakaj je pomemben v 

povezavi s podnebnimi spremembami. 



1.1.3. Navodila izvedbe: 

 

V uvod v 6. del delavnice vodja predstavi trajnostni razvoj (primer v prilogah). Po 

uvodni predstavitvi na vrh plakata nekdo (udeleženec) po navodilu vodje napiše: 

»Trajnostni razvoj in podnebne spremembe. Vodja ima pripravljene 3 barve 

samolepilnih listkov. Enega izmed udeležencev zadolži, da na 1. listek (npr. zelene 

barve) napiše okolje, 2. listek (rdeče barve) napiše družba in 3. listek (sive barve) 

napiše gospodarstvo. Te listke vodja nalepi pod naslov tako, da papir razdeli na 3 dele. 

• Vodja vsakemu udeležencu razdeli po en listek vsake barve.  

• Vodja poda navodila: Glede na prej slišano predstavitev o trajnostnem razvoj in 

na ugotovitve iz celotne delavnice sedaj napišite, kako mislite, da gospodarstvo, 

okolje in družba vplivajo na podnebje (v pozitivnem ali v negativnem smilsu). 

Na voljo imate 3 minute (kar pomeni 1 minuto za vsak listek). Držite se barv, ki 

jih vidite na plakatu. Na zelene listke pišite o okolju, rdeče o družbi in sive o 

gospodarstvu. 

• Vodja vključi štoparico in reče »zdaj« po treh minutah jo izklopi in reče »stop«. 

• Vodja poda sledeča navodila: Sedaj vsak listek nalepite pod določen stolpec. 

• Na koncu se v 5 minutah predebatira ugotovljeno. Vodja udeležence spet 

razdeli v skupine (lahko iste kot prej) in jim za nalogo da, da sedaj povežejo 

vsak temelj trajstnostnega razvoja s prej ugotovljenimi dejavnostmi, ki jih 

počnejo sami. In na liste napišejo kako lahko sami ukrepajo glede na 

posamezen temelj; razdeli jim A4 liste. A4 liste razdelijo enako kot se je prej 

razdelil plakat. Ukrepe pišejo po točkah navpišno pod vsakim temeljem. Na voljo 

imajo 10 min 

• Na tablo/steno med tem časom vodja nalepi plakat. Po 10 minutah se pod ta 

plakat nalepijo še listi, ki so jih napisale skupine udeležencev.  

• Na koncu 6. dela se pokomentira rezultate o trajnostnem razvoju v povezavi s 

podnebnimi spremembami in posamezniki. 



 

Slika 2: Prikaz razporeditve na A1 plakatu in A4 listov, ki so rezultat dela skupin 

 

6. PRILOGE 
 

 

V prilogah so fotografije, ki jih lahko vodja uporabi med svojimi predstavitvami (lahko 

jih uredi v Powerpoint predstavitev) ter primeri besedil predstavitev, ki jih lahko izvede 

med izvajanjem delavnice. Te priloge so namenjene uporabi vodje. Uporabi jih lahko 

takšne kot so, jih spremeni ali pa jih uporabi kot primere predavanj, da lahko lažje 

sestavi lastna predavanja. Na koncu prilog je priporočeno gradivo, ki ga lahko vodja 

pred delavnico preuči (za lažjo izvedbo). Gradivo je v video ali pisni obliki. Navedeni 

so tudi naslovi knjig in dokumentarnih filmov, ki jih lahko prebere sam in jih ob koncu 

izvedbe delavnice preda udeležencem v kolikor bi jih to zanimalo. 
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1. Primer uvodnega nagovora: 

Zbrali smo se na delavnici ______________________, da spoznamo podnebne 

spremembe. Kaj so, kaj povzročajo, kaj jih povzroča, kako jih lahko preprečimo. 

Delavnica ne bo izvedena le kot »dolgočasno« predavanje. V sodelovanje boste 

vključeni tudi vi (udeleženci), imeli boste priložnost spoznati vidike drug drugega, se 

poglobiti v svoje razmišjanje in s tem ugotoviti, kakšen pomen imajo podnebne 

spremembe za vas in za svet. Spoznali boste ogljični odtis, zakaj je pomemben, 

nevladni organizaciji Focus in Umanotera, ki delujeta na področju okolja, s skupinskim 

delom boste analizirali vsakdanje navade in jih povezali z vplivom na podnebne 

spremembe. S pomočjo delavnice ne boste spoznali samo te teme, razvili boste lahko 

kritično razmišljanje in opredeljevanje glede informacij. S skupinskim delom boste prišli 

do rešitev. Spoznali boste tudi, kako je skupinsko delo pomembno, ne le v takšnih 

delavnicah temveč tudi v vsakdanjem življenju. 

2. Fotografije povzročiteljev podnebnih sprememb in posledic le teh: 

Deforestacija (povzročitelj): 

 

Slika 1: Deforestacija v Kambodži (2001-2016) 

Vir: https://news.mongabay.com/2017/01/nasa-releases-images-of-dramatic-

cambodia-deforestation/  

https://news.mongabay.com/2017/01/nasa-releases-images-of-dramatic-cambodia-deforestation/
https://news.mongabay.com/2017/01/nasa-releases-images-of-dramatic-cambodia-deforestation/


 

Slika 2: Deforestacija deževnega gozda Borneo 

Vir: https://forestsnews.cifor.org/59378/has-borneos-deforestation-slowed-

down?fnl=en  

Posnetek deforestacije tropskih deževih gozdov (1975 do 2012 – Amazonija – 

Rondonia – Brazilija) https://www.youtube.com/watch?v=6AVkjJKK3iE  

 

Emisije TGP (povzročitelj): 

 

Slika 3: Letne emisije TGP v Sloveniji po sektorjih 

Vir: http://www.slovenija-co2.si/index.php/povezave  

Ektremni vremenski pojavi (posledica): 

https://forestsnews.cifor.org/59378/has-borneos-deforestation-slowed-down?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/59378/has-borneos-deforestation-slowed-down?fnl=en
https://www.youtube.com/watch?v=6AVkjJKK3iE
http://www.slovenija-co2.si/index.php/povezave


 

Slika 4: Posledice poplav v USA, 2017 

Vir: https://www.sciencenews.org/article/climate-change-economic-cost-united-states 

Opis: Obdobje močnega dežja v Texasu in Louisiani (2017), posledice hurikana 

Harvey. 

 

Slika 5: Poplave, Kostanjevica na Krki, 2014 

Vir: https://www.24ur.com/novice/slovenija/pregled-najhujsih-poplav-v-sloveniji-

najbolj-smrtonosne-so-bile-na-celjskem-leta-1954.html  

Taljenje ledu (posledica): 

https://www.sciencenews.org/article/climate-change-economic-cost-united-states
https://www.24ur.com/novice/slovenija/pregled-najhujsih-poplav-v-sloveniji-najbolj-smrtonosne-so-bile-na-celjskem-leta-1954.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/pregled-najhujsih-poplav-v-sloveniji-najbolj-smrtonosne-so-bile-na-celjskem-leta-1954.html


 

Slika 6: Taljenje Triglavskega ledenika, razmere leta 1985 (zgoraj) in 20997 (spodaj) 

Posnetek manjšanja Triglavskega edenika skozi čas (do leta 2007): 

https://www.youtube.com/watch?v=wLXqQo22y6I – časovno od 0:28 do 1:29 

 

Slika 7: Izginjanje ledu na Arktiki 

Vir: NASA Climate Change, https://www.youtube.com/watch?v=hlVXOC6a3ME  

 

3. Predstavitev glede podnebnih sprememb, o ogljičnem odtisu, nevladnih 

organizacijah in družbi (2. del delavnice) 

Najprej moramo ločiti razliko med podnebjem in vremenom. Vreme je trenutno stanje 

v ozračju (nastane zaradi atmosferskih dejavnikov, vremenskih elementov), 

nesprestano se spreminja.  Podnebje pa obsega vse vremenske pojave območja, 

https://www.youtube.com/watch?v=wLXqQo22y6I
https://www.youtube.com/watch?v=hlVXOC6a3ME


zajame vremenske značilnosti v daljšem časovnem obdobju. Poznamo več vrst 

podnebij na primer: Slovenija leži v zmernotoplem pasu, na podnebje vpliva jadransko 

morje (ob morju je zmerno sredozemsko podnebje), njegov vpliv se meša z zmerno 

celinskim podnebjem. Kot verjetno sami opazite se rastline in vegetacijski pokrov 

spreminja, če se peljete iz Ljubljane proti obali. Tako je tudi drugod po svetu. Rastline 

in živali so prilagojene določenemu podnebju.  

 

Slika 8: Klimatski pasovi sveta 

Vir: https://content.meteoblue.com/nl/meteoscool/general-climate-zones (2019) 

S hitrim spreminjanjem podnebja pa nastanejo težave za ta bitja (tudi za ljudi), težave 

v smislu preživetja. Povišanje temperatur vodi v evaporacijo in izgubo vlage ne le iz 

zemlje temveč tudi iz listov rastlin. To se dogaja tudi tam, kjer je dovolj padavin. Če se 

izgubi vlaga iz rastlin, se začne še dodatno izsuševati zemlja (rastline »želijo« vodo). 

Ko pride vročinski val segreje zemljo in jo še dodatno izsuši. Zmanjša se količina 

podtalnice in nadzemnih voda, ker izparevajo. To pa vodi do kondenzacije vlage v 

ozračju. Ta je večja, ko je ozračje vroče – segrevanje ozračja pa povzročajo človeški 

izpusti toplogrednih plinov, izgorevanje fosilnih goriv, izsek gozdov, množična 

živinoreja.  

 

Slika 9: Vodni krog - obrazložitev kondenzacije in nastanka padavin 

Vir: http://fizikalnica2014.pbworks.com/w/page/116072481/Vodni%20krog  

Močna kondenzacija povzroči nalive, nevihte, poplave, orkane, spremembe pritiska v 

ozračju – močne vetrove. Tali se led na Arktiki, viša se gladina morja, posledično morje 

https://content.meteoblue.com/nl/meteoscool/general-climate-zones
http://fizikalnica2014.pbworks.com/w/page/116072481/Vodni%2520krog


poplavlja celino, tam živeče živali poginejo, rastline prekrije voda, ljusje se odselijo, 

nastane migrantska kriza. Bitja, ki živijo v določenih podnebnih tipih se ne morejo 

prilagajati na spremembe enako hitro, kot se te dogajajo. Za to smo v zadnjem času 

priča izumrtjem vrst pa tudi napovedim izumrtja še več vrst. Zadnje poročilo omejitvi 

globalnega segrevanja za 1,5 stopinj Celzije do konca stoletja glede na 

predindustrijsko dobo opozarja pred posledicami, če se segrevanje ne bo zmanjšalo, 

temelji pa kar na 6000 citatih znanstvenih virov. Navaja: požari, temperature nad 50 

stopinj Celzija, (posledično nezmožnost hlajenja jedrskih reaktorjev), množično 

izmurtje ... Že danes čutimo posledice segretja, pa se je segrelo le za 1 stopinjo Celzija. 

Če želimo to omehiti in preprečiti segretje do 1,5 stopnije Celzija, potem je potrebno 

svetovno raven izpustov CO2 do leta 20130 zmanjšati za 45 % (glede na leto 2010). 

Za dosego tega cilja so države podpisale Pariški sporazum leta 2015, da bi skupaj 

začele delovati proti segrevanju ozračja oz. zmanjševati toplogredne izpuste, 

konzumacijo mesa, porabo energije, deforestacijo – torej človeške dejavnosti, ki 

povzročajo segrevanje. Ogrevanje v zadnjih 10 letih je bilo tolikšno, kolikor je 

ogrevanje znašalo prej v 50 letih. Na svetu so predeli z več vode in več toplote in 

predele z manj vode in več toplote. V sredozemlju je bolj sušno, tja spada tudi naša 

država. 

(Trenutne spremembe podnebja v Sloveniji in posledice dviga temperatur, ki bi jih 

občutila Slovenija (povzeto po predavanju ga. Lučke Kajfež Bogataj in Ocene 

podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja)) 

Spremembe temperature v Sloveniji se od leta 1961 do 2011 zvišale za 1,7 stopinje 

Celzija, naraščanje je večje na vzhodu. Temperatura voda se je do leta 2015 zvišala 

na 0,2 stopinji Celzija (površinskih) in 0,3 stopinje Celzija (podzemnih). Spremembe 

temperature zraka se najbolj poznajo poleti in malo pozimi, jeseni sprememb do leta 

2011 ni bilo. Poznamo 3 scenarije naraščanja temberature: 1. za pribljižno 1,3⁰C, 2. za 

2⁰C in najslabši scenarij za 4,1⁰C. Ob dvigu tmperature se vo ogrel tudi površinski sloj 

tal, to bo prineslo spremembe v vegetaciji in dolžini in času rastne dobe le te. Višina 

padavin se je iz leta 1961 do 2011 zmanjšala za 15 % in višina snežne odeje za 55%. 

Če se bosta uresničila 1. ali 2, scenarij bo padavin več – po jakosti in po pogostosti. 

Vendar letno (po napovedih) ne bodo enakomerno razporejena, poleti – ko bi jih tudi 

za pridelavo hrane potrebovali več jih naj bi bilo manj, jeseni pa več. V skladu z 

naraščanje temperature v svetu, rastejo tudi naravne nesreče. To vpliva na ljudi 

(socialno stanje) na ekonomijo in na okolje. Predvidevanja strokovnjakov so (glede na 

prisotnost CO, da če se svetovna temperatura dvigne, so lokalne spremembe 

temperature spreminjajo drugače, bolj ali manj. Na primer, če se svetovna temp. vode 

dvigne za 2⁰C, se bo temperatura v Sloveniji dvignila za 3⁰C.  



 

Slika 10: Časovni trak letne povprečne temperature Slovenije 

Vir: Vertačnik G., s sod. [online], Podnebna spremenljivost Slovenije. 

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/PSS-Glavne-

znacilnosti-gibanja-temperature-zraka-1961-2011.pdf (2019) 

Torej iz prejšnjih podatkov vidimo, da nastane svetovni problem, ki pa ne bo vsepovsod 

enak. Nekje bo huje, nekje slabše. Pa poglejmo nekaj primerov, kje vse bo segrevanje 

ozračja pustilo svoj vpliv: 

• »Podnebne« migracije – ker bodo nekateri deli sveta zaradi dviga morske 

gladine poplavljeni se bodo ljudje prisiljeni preseljevati, prav tako bodo k temu 

prisiljeni zaradi pomanjkanja hrane, tam kjer bo suša in nemogoča pridelava 

hrane. 

• Zmanjševanje biološke pestrosti – zmanjševanje vrst živali in rastlin – kot smo 

se pogovarjali že prej se bo biološka diverziteta zmanjšala zaradi nesposobnosti 

prilagajanja na hitre spremembe ter zaradi poplav. 

• Širjenje puščav – zaradi suše se bodo razširile tudi že obstoječe puščave, 

nastajale bodo pa tudi nove. Velik problem tukaj predstavlja deforestacija. 

Zemlja, ki je v tropskih gozdovih je zaradi rastlinskega pokrova zelo vlažna, 

korenine jo držijo skupaj. Problem nastane, ko posekajo drevesa. Teh niti ne 

nadomestijo z zasaditvijo novih. Vlago, ki jo le ta z senco in z koreninami 

zadržujejo v zemlji ne morejo ohraniti niti nizke rastline, ki mogoče še ostanejo. 

Zato tudi te odmrejo. Ker ni semen in primernih pogojev za rast novih dreves se 

zemlja izsuši. Nastanejo suha območja, iz katerih veter odnaša suho prst in 

kmalu na tej zemlji ni nič. 

• Segrevanje delovnega okolja – ljudje ne bodo sposobni delati ob tako povišanih 

temperaturah, že danes nastajajo problemi v poizvodnjah in drugod. Ljudje niti 

v pisarnah ne delajo brez klime, kaj pa ohlajanje velikih trgovskih centrov? Ob 

uporabi klim se poveča poraba energije, ker je večina energje še vedno iz 

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/PSS-Glavne-znacilnosti-gibanja-temperature-zraka-1961-2011.pdf
http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/PSS-Glavne-znacilnosti-gibanja-temperature-zraka-1961-2011.pdf


fosilnih goriv se poveča izpust TGP, TGP-ji povzročajo segrevanje ozračja, mi 

pa se spet želimo hladiti. Pridemo do povratne zanke. 

Te posledice in še veliko več bodo prinesle velike probleme za človeštvo in za celoten 

ekosistem našega planeta. Ljudje brez Zemljinega ekosistema ne moremo preživeti. 

Torej na naših plečih je, da se za naš planet zavzamemo. Pravimo si, da smo nekaj 

več od živali in rastlin, mikroorganizmov. Ne zavedamo pa se, kako odvisni smo od teh 

organizmov. Brez teh nas ni. Planet si bo brez nas opomogel, mi pa na uničenem 

planetu ne moremo živetu. Uničili smo si ga sami. Zadnji čas je, da to spremenimo, da 

začnemo živeti »besedi človek« primerno življenje in našo pamet (ki dan danes to ni, 

je prej obratno) uporabimo za rešitev problemov, ki smo jih sebi in planetu nakopali 

sami. 

Priporočeno gradivo in povezave do dokumentarnih filmov na spletu: 

• Evropska komisija: Climate action, climate change: 

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en  

• Predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj: 

https://www.youtube.com/watch?v=pFZ5fRNswlI 

• Ocena podnebnih prememb v Sloveniji do konca 21. stoletja: 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/pov

zetek-podnebnih-sprememb-temp-pad.pdf, 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OP

S21_Porocilo.pdf, 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/pov

zetek-podnebnih-sprememb-agro.pdf  

 

 

• True North (2018): https://www.youtube.com/watch?v=Y99g8S9Or4w  

• An Inconvenient Truth (2006): 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu6SE5TYrCM  

• Fleeing climate change: https://www.youtube.com/watch?v=cl4Uv9_7KJE  

• Before the Flood (2016): https://www.youtube.com/watch?v=6UGsRcxaSAI  

• Years of Living Dangerously (2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=gmGbUuoc-_A 

• 11th Hour (2007): https://www.youtube.com/watch?v=7IBG2V98IBY  

• Chasing Ice (2012): https://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4  

• A Beautiful Planet (2016): https://www.youtube.com/watch?v=QJpLjXbGIkQ  

Naslovi knjig: 

• Anton Komat: Simbiotski človek, 2008 

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en
https://www.youtube.com/watch?v=pFZ5fRNswlI
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/povzetek-podnebnih-sprememb-temp-pad.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/povzetek-podnebnih-sprememb-temp-pad.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/povzetek-podnebnih-sprememb-agro.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/povzetek-podnebnih-sprememb-agro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y99g8S9Or4w
https://www.youtube.com/watch?v=Bu6SE5TYrCM
https://www.youtube.com/watch?v=cl4Uv9_7KJE
https://www.youtube.com/watch?v=6UGsRcxaSAI
https://www.youtube.com/watch?v=gmGbUuoc-_A
https://www.youtube.com/watch?v=7IBG2V98IBY
https://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4
https://www.youtube.com/watch?v=QJpLjXbGIkQ


• Rachel Carson: Nema pomlad, 1972 

• Peter Wohlleben: Skrivno življenje dreves, 2016 

• Joseph Holzer: Uporni kmet, 2002 

• William Engdahl: Semena uničenja, 2008 

_________________________________________________________________ 

Primer uvoda v 6. del delavnice (izbirni del): 

Trajnostni razvoj skoraj vsak strokovnjak razlaga malce drugače, največkrat pa se 

poslužujemo tej definiciji: »Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča 

današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da 

zadostijo svojim lastnim potrebam.« Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED) iz 

leta 1987). Na modelu trinožnega stola vodnja prestavi trajnostni razvoj – ki ga lahko 

ob razlagi riše na tablo (glavni trije temelji trajnostnega razvoja): 

1. Družba 
2. Okolje 
3. Ekonomija in gospodarstvo 
 

 
Slika 11: Prikaz temeljev trajnostnega razvoja 

 
Razlaga skice, razlaga udeležencem: Predstavljajte si trinožni stol (vodja ga nariše na 
tablo, lev prikaz na zgornji sliki). Vsaka od teh treh nog je en temelj trajnostnega 
razvoja. Če so vsi enako dolgi bo stol stal. Kaj pa se zgodi, če niso? (počaka na 
odgovor udeležencev, jih izzove). Torej če niso, bo stol padel. Enako je s sistemom. 
Če želimo delovati trajnostno moramo vse tri vidike vzdrževati »enako dolge«. Torej, 
moramo skrbeti tako za gospodarski in ekonomski razvoj, ob tem pa ne smemo 
pozabiti na okolje (dobro stanje okolja, naravnih virov ...) in na družbo (dobro socialno 
in ekonomsko oskrbovanje posameznikov).  
 
Primer, če temu ni tako (nariše se desna skica – močno gospodarstvo, šibko stanje 
okolj ain družbe): delamo samo na gospodarstvu, širjenje industrije, ki prinese dobiček. 
Ob tem pa se ne gleda na razmere delavcev v tej industriji. So v denarni stiski, so bolni 
zaradi npr. napornega dela in uporabe strupenih snovi, živijo v šotoriščih, brez 
vodovoda, brez kanalizacije. Zaradi neupoštevanja okolja v industriji se poslabša 
stanje pitne vode, zraka, tal, okolice, ogrozi se biotsko pestrost. Zaradi slabega 



socialnega položaja in neizobraženosti tudi delavni ne skrbijo za okolje, ker ni 
kanalizacije se še dodatno onesnaži vode, tla, zrak, poslabša se stanje okolice v smislu 
odpadkov... Torej tukaj (pokaže se na skico) stol pade, družba pade. Saj takšen sistem 
ne more uspevati. Kot povratna zanka slabo stanje okolja in družbe zaradi 
gospodarstva v daljšem časovnem obdobju prinese slabo stanje gospodarstva. Ljudje 
se uprejo, stavkajo, okolje je v tako slabem stanju, da gospodarstvo ne more obstati. 
 
Verjetno ste ob tej razlagi že zaznali povezanost podnebnih sprememb in trajnostnega 
razvoja. Z umetno (človeško) povzročenimi podnebnimi spremembami rušimo 
ravnovesje okolja, ekosistema planeta. To pripelje do vseh problemov, ki nastanejo v 
družbi (sociali) kot so migracije, lakota ... do problemov v ekonomiji in gospodarstvu 
(ni dovolj surovin in virov za izdelavo produktov, škode, nastale zaradi naravnih nesreč 
...). Torej naše življenje mora postati trajnostno; okolju, družbi in gospodarstvu 
prijazno. Ohraniti moramo razvoj in ob tem tudi okolje. 


