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Globalni hektar
Ekološki odtis velja za enega izmed najbolj celostnih
kazalcev trajnosti na področju okolja. Z njim spremljamo
porabo naravnih virov in obnovitveno sposobnost
površin, ki jo prebivalstvo potrebuje za ohranjanje svojega
načina življenja. Če porabimo več od obnovitvene
sposobnosti narave, govorimo o ekološkem deficitu. Enota
za spremljanje ekološkega odtisa je globalni hektar.



PODNEBNE SPREMEMBE - IZZIV 
ALI BREME?

OKOLJSKO OZAVEŠČANJE SPLOŠNE JAVNOSTI ZA MANJ EMISIJ TGP



Sklop A1 OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRANSFORMATIVNI TRAJNOSTNI RAZVOJ 

A1.1 KOTIČEK DIY – POPRAVI SAM 

1.1 Posredovanje medijskih objav na lokalne medije o 
izvajanju dejavnosti v »kotičku za popravila« na določeni 
lokaciji trgovskega centra
1.2 Spremljanje mnenj obiskovalcev o pomenu izvajanja 
3R v praksi in njihovega izvajanja tega življenjskega stila 
in  o možnostih popravil za njihove izdelke
1.3 Vodena evidenca o sodelujočih v kotičku za popravila
1.4 Izdelati analizo in evalvacijo ugotovitev o poznavanju 
3R koncepta

Sklop A2 PROMOCIJA IN IZVAJANJE UKREPOV IN SPREMEMB VEDENJA CILJNIH SKUPIN ZA VARČEVANJE Z 
VIRI IN VEČ PONOVNE UPORABE 

A1.1. ODLOČITE SE: 10 MAJIC ZA 2€ ALI 1 MAJICA ZA 20€? 
V ta namen bomo izvedli:

 Dogovor z  3 – timi lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustanovami 
za izvedbo dogodka »Odločite se«

 Priprava urnika izvedbe dogodka ter najave v lokalnih in nacionalnih 
medijih

 Strokovna predstavitev aktivnosti iz vidika porabe virov in zavez 
Evropa gospodarna z viri

 Izvedba dogodka »Odločite se« in spremljanje odziva udeležencev
 Vodena matrika odziva udeležencev glede njihove odločitve prej in 

potem

1x20 eur    ali   10x 2 eur



ODLOČITE SE: 
1 MAJICA ZA 20€? 
10 MAJIC ZA 2€? 

1x20 EUR   ali   10x 2 EUR



1x20 EUR 



10x2 EUR 



2020 - 60 odstotkov prevelika poraba naravnih virov
Manjšanje ekološkega odtisa zaradi globalne pandemije - ki je daleč od 
načrtovanja spremembe, potrebne za doseganje ekološkega ravnovesja in 
dobrega počutja ljudi – dokazuje, da je vzorce porabe naravnih virov mogoče
spremeniti v kratkem času, vendar ob skrbnem načrtovanju. Človeštvo trenutno
porabi 60 odstotkov več virov, kot jih je mogoče obnoviti. To pomeni, da živimo, 
kot da bi imeli na razpolago 1,6 planeta.

Tudi v Sloveniji ekološki odtis presega obnovitveno

sposobnost Zemlje. Porabimo toliko, kot da bi imeli na

razpolago tri Slovenije. Naravne vire, ki so nam bili na

voljo v letu 2020, smo porabili že bistveno prej kot

preostali svet, in sicer 26. aprila. K ekološkem odtisu

največ prispevamo z ogljičnim odtisom, ki je posledica

netrajnostne rabe energije, predvsem v gospodinjstvih in v 

prometu.



Strategija razvoja Slovenije za zmanjšanje ogljičnega odtisa za 20 odstotkov



https://www.umanotera.org/izracunaj-svoj-ogljicni-odtis/

Pomemben delež emisij nastaja tudi na delovnem mestu, v šoli

ali vrtcu ter pri transportu in proizvodnji hrane, ki jo 

konzumiramo in izdelkov, ki jih kupujemo. Učinkovita raba

energije in obnovljivi viri so torej neposredno povezani z 

zmanjševanjem CO2 odtisa moderne družbe. Prav zato je v 

okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit« nastal spletni

kalkulator, s katerim lahko vsak izračuna svoj osebni ogljični

odtis in odtis gospodinjstva, poleg rezultatov pa se seznani tudi

s koraki, kako lahko izpuste CO2 postopoma zmanjša.

Ogljični odtis posameznikov danes večkrat presega količino 2 
ton, ki jo je narava sposobna nevtralizirati v enem letu. 
Povprečen CO2 odtis v razvitem svetu je 11 ton, v ZDA kar 20 
ton na osebo, vsak Slovenec pa v okolje vsako leto izpusti okoli
8 ton CO2. Kljub številnim opozorilom o problematiki emisij
toplogrednih plinov pa se le redki med nami zavedajo, da 
največ CO2 v gospodinjstvih nastane pri porabi električne
energije, ogrevanju in transportu. 
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