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Bodimo EkoKul e-novičnik

E-novičnik pripravlja Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.) v okviru 
projekta »Bodimo EkoKul«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev 
ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Več o skladih Evropske unije 
najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.
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BODIMO 
E-NOVIČNIK

Čista narava je naša pravica in odgovornost
EkoKul

PODNEBNE SPREMEMBE in KVALITETA ŽIVLJENJA NA ZEMLJI 

EkoKul pobuda 
– pridruži se nam

Podnebne spremembe 
in kvaliteta življenja na 
zemlji

1 2 543

»Babičini nasveti«Naravne znamenitosti 
v občini Dobje in 
Oplotnica 

Vpliv podnebnih 
sprememb na živalski 
svet

Piše: Pascale Emily Pečnik, mag. pol., doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede in predsednica Društva Eksena

Četrto številko e-novičnika, ki ga prip-
ravlja društvo Eksena v sodelovanju z 
Izobraževalnim centrom Eksena (Xena 
d.o.o.) v okviru projekta “Bodimo 
EkoKul - čista pravica je naša pravica in 
odgovornost”, sofinanciranega s strani 
Republike Slovenije in Evropske unije 
iz Evropskega sklada za regionalni raz-
voj, smo namenili podnebnim spre-
membam, ki so poleg že obravnavanih 
ena najpomembnejših okoljskih tem. 
Podnebne spremembe so bile v ok-
viru Organizacije združenih narodov 
in Konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja opredeljene kot 
»sprememba podnebja, ki je nastala 
neposredno ali posredno zaradi člove-
kovih dejavnosti, ki spreminjajo ses-
tavo zemeljskega ozračja, in se poleg 
naravne spremembe podnebja opaža 
v primerljivih časovnih obdobjih.« 
Danes vemo, da vladajoča ideologija s 
sodobnim stilom življenja močno vpli-
va na segrevanje ozračja, taljenje sne-
ga, padavine, sušna obdobja in neu-
godne vremenske dogodke, kar bo v 
primeru neustreznega nadaljnega de-
lovanja močno zaznamovalo prihodnje 
generacije in kvaliteto bivanja na Zem-
lji (Gov.si, b.d.1). Poleg tega znanstve-
niki opozarjajo, da se lahko brez tako-

jšnjega ukrepanja temperatura Zemlje 
do leta 2060 poviša za več kot 2°C, kar 
bi pomenilo ne samo katastrofalne 
posledice za okolje in naravo, temveč 
tudi velike stroške za gospodarstvo ter 
močan negativen vpliv na sposobnost 
držav pri proizvodnji hrane. Zato si je 
Evropska unija zadala združeni cilj – 
postati ogljično nevtralna družba do 
leta 2050. Ena izmed metod za dosego 
tega cilja je tudi nacionalni energets-
ki in podnebni načrt, ki za obdobje 
do leta 2030 določa cilje, politike in 
ukrepe na petih razsežnostih ener-
getske unije (Svet evropske unije, 2020 

2). Delovanje ukrepov skozi prakso na 
makro ravni pomeni: 1. Vpeljevanje 
KROŽNEGA GOSPODARSTVA, ki se v 
veliki meri nanaša na strožja pravila 
glede (nerazgradljivih) proizvodov in 
embalaž,  ki onesnažujejo evropski 
prostor ter ravnanje z odpadki.

2. Reševanje problema EMISIJ CO2 IZ 
PROMETA tako, da se uvaja strožje 
omejitve emisij za avtomobile in kom-
binirana vozila.
 
3. Nove zakonodajne akte za ČISTO 
ENERGIJO, ki spodbujajo energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije. 

1 Gov.si. (2020). Podnebne spremembe. Dostopno prek https://www.
gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/podnebne-spremembe/

2 Svet Evropkske unije. (2020). Podnebne spremembe: kako ukrepa EU?. 
Dostopno prek https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-
change/ 
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4. SISTEM EU ZA TRGOVANJE Z 
EMISIJAMI, ki določa pravila skupnega 
obsega dovoljenih emisij med podjet-
ji, v obliki dovoljenj, s katerimi lahko 
podjetja trgujejo. 

5. Nove uredbe za zaščito in upravl-
janje ZEMLJIŠČ IN GOZDARSTVA. 

Slovenija se trenutno segreva hi-
treje od svetovnega povprečja, na-
jbolj pereč problem pa predstavljajo 
emisije toplogrednih plinov, ki jih 
povzroči promet, temu sledijo sek-
torji energetike, industrije, kmeti-
jstva in odpadkov (Gov.si, b.d.). Pri 
tem je poleg makro reševanja prob-
lemov izredno pomemben tudi mikro 

pogled vsakega posameznika na 
soočanje z globalnimi problemi. Če se 
torej vrnemo k definiciji podnebnih 
sprememb, je izrednega pomena za-
vedanje, da so te posledice delovan-
ja človeka in da je prav človek tisti, ki 
ima moč spremembe. Kaj torej lahko 
naredi vsak posameznik za blaženje 
podnebnih sprememb?

Vabimo vas, da se pridružite 
naši novi pobudi za varovanje 

okolja, ki jih pripravljamo v 
okviru našega projekta.

»Bodite EkoKul« in se tja, 
kjer je to mogoče, namesto 

z avtomobilom odpravite 
peš ali s kolesom. Ob tem 

boste poskrbeli za svoje telo, 
zdravje in dobro počutje, 

hkrati pa boste prispevali svoj 
del k ohranjanju narave in 

varovanju okolja.

Vabimo vas, da delite vaše 
EkoKul dogodivščine z 

nami. Na mail info@drustvo-
eksena.si pošljite svojo 

fotografijo, ko ste se namesto 
z avtomobilom odpravili peš/s 

kolesom.

VARČUJMO Z ENERGIJO 
(Izključimo elektronske naprave, kadar 

jih ne uporabljamo, poskrbimo za 
toplotno izolacijo doma in uporabo 

obnovljive energijo)

LOČUJMO  in  
RECIKLIRAJMO ODPADKE 
(Več o ločevanju odpadkov 

si lahko preberete v naši tretji 
številki novičnika) 

POSKRBIMO ZA 
SAMOOSKRBO 

(hrana, obnovljivi viri 
energije)

ZMANŠUJMO KOLIČINO  
ZAVRŽENE HRANE

(Bodimo inovativni! Iznajdimo nove 
recepte za hrano, ki bi jo običajno 

zavrgli)

»EKOKUL« POBUDA – PRIDRUŽI SE NAM IN BODI EKOKUL
Piše: Tina Jelen, univ.dipl.geograf, članica Društva Eksena
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VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA ŽIVALSKI SVET
Piše: Urban Vodopivc, univerzitetni diplomirani inženir Zootehnike, član Društva Eksena

Z letom 2019 je po ocenah stroke 
ogroženih že kar 1 milijon vrst živali 
in rastlin, od začetka industrijske rev-
olucije pa jih je izumrlo najmanj 571.
Izumiranje živalskih vrst v zgodovini 
Zemlje ni nov fenomen. Pred pojavom 
človeka se je v preteklih 450 milijonih 
let pripetilo že 5 množičnih izumrtij, ki 
so bila posledica meteoritnih udarcev 
ali izbruhov vulkanov. Šesto množič-
no izumiranje, v katerem se nahajamo 
dandanes, pa se razlikuje v tem, da smo 
zanj odgovorni ljudje. Globalno segre-
vanje in povzročene podnebne spre-
membe imajo za posledico pogostejše 
in intenzivnejše suše, nevihte, vročin-

ske valove, dvig morske gladine, tal-
jenje ledenikov in segrevanje ocean-
ov, kar neposredno škodi živalim 
in uničuje njihov življenjski prostor.
Prihaja do rušenja deset tisočletij 
starega globalnega podnebja, ki je 
narekoval pestrost, zdravje in ob-
stoj vseh posameznih ekositemov 
sveta in življenjskih združb v njih, ki 
so se v toku časa nanj tesno prilago-
dile ter si, ob že manjših spremem-
bah v ravnovesju podnebja-okolja, 
niso več sposobne izboriti preživetja.
Raba fosilnih goriv, krčenje gozdov, 
segrevanje in zakisovanje morja, 
prisilno preseljevanje živali, neurav-
notežen lov in onesnaževanje okolja 
ogrožajo življenje vseh živalskih vrst. 
Po ocenah stroke pa je 1/3 koral, 
sladkovodnih mehkužcev, morskih 
psov in skatov, ¼ sesalcev, 1/5 pla-
zilcev in 1/6 ptic ogrožena z izumrt-
jem, skratka 8 % vseh živečih vrst na 
Zemlji (The Sixth Extinction, 2015).
Jasne dokaze o strmem vpadanju nara-
vne pestrosti življenja na našem planetu 
lahko spremljamo na rdečem seznamu 
ogroženih živalskih vrst, ki  šteje že 
več kot 120.000, od katerih je 32,000 
kritično ogroženih. Kot primer pa la-
hko vzamemo trenutno stanje mor-
ja. Višanje temperatur in zakisovanje 
voda  že spreminja nekoč z življenjem 

bogate koralne grebene ( polne alg, rib, 
mehkužcev in rakov) v prazne puščave. 
Ena od težav pri prilagajanju življen-
jskih združb na drastične spremembe v 
njihovem okolju pa je tudi medsebojna 
povezanost oz. odvisnost med vrstami. 
Izumrtje le ene vrste v prehranjevalni 
verigi ima lahko za posledico vnaprej 
nepredvidljivo sesutje cele življenjske 
združbe, saj druge vrste, ki so odvisne 
od nje, niso sposobne nadomestiti izgu-
bo ključnega člena, ki povezuje celoto.
Kot vemo, nas morja prav tako oskrbu-
jejo z 80 % kisika na Zemlji. Proizvaja 
ga številčno že nazadujoč fitoplank-
ton, ki  od najmanjše kozice do orjaške 
želve in kita grbavca omogoča osno-
vo za preživetje.  Najbolj prizadete pa 
so in bodo strogo specializirane vrste 
živali, ki za življenje potrebujejo toč-
no določene specifične pogoje, okol-
je in prehrano. S svojo prisotnostjo v 
ekosistemu pogostokrat omogočajo 
življenje in obstoj mnogih drugih vrst.
V informacijski dobi, v kateri živi-
mo sedaj, je ključnega pomena, da 
se ljudi ozavešča, da planet ni več 
zdrav.  Le s skupnim zavzemanjem 
nam bo uspelo ohraniti pestrost živl-
jenja na Zemlji in ustaviti globalni 
trend izgube dragocenih živalskih 
vrst, ki so življenjskega pomena za 
dolgotrajno zdravje našega planeta.

Vir fotografij: Osebni arhiv
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OBČINA DOBJE
Občina Dobje spada med deset na-
jmanjših občin v Sloveniji. Meri nam-
reč samo 17,4 kvadratnih kilometrov, 
na katerih živi okrog 1000 prebivalcev. 
V občino spadajo naslednje vasi: Dob-
je pri Planini, Brezje pri Dobjem, Rav-
no, Repuš, Gorica pri Dobjem, Slatina 
pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice,  
Završe, Večje Brdo, Jezerce in Lažiše 
(Občina Dobje, 2020).

Občina je ime dobila po obširnih 
hrastovih gozdovih, ki jih najdemo 
na tem območju. Starinsko se hrast 
namreč imenuje dob (Slovarji Inštitu-
ta za slovenski jezik Frana Raomvška 
ZRC SAZU, 2020). Dobje je samostojna 
občina postala s 1.1.1999, prej pa je 
spadala pod območje občine Šentjur 
pri Celju. Danes imajo v Dobju svojo 
pošto, šolo, knjižnico in vrtec. V občini 
najdemo tudi lovski, gasilski in kulturni 
dom pa tudi cerkve, gostilne in trgov-
ine. Občina z omenjeno infrastrukturo 
zelo stremi k temu, da v kraju ohranja 
predvsem mlade družine (Bezgovšek 
& Bezgovšek, 2020).

Turška lipa se nahaja v bližini same-
ga središča Dobja. Ime so ji nadeli 
domačini, saj je simbol turških vpadov 
na tem območju. Ocenjujejo, da se 
njena starost giblje med 500 in 700 leti 
(Podeželje.com, 2020).

Dolina Gračnice s pritokom Dob-
janskega potoka je del Nature 2000, 
saj na tem območju najdemo številne 
endemične rastlinske vrste in ogrože-
na rastišča. Dobjanski potok izvira 
pri Kostrivnici in teče skozi središče 
občine, pri vasi Lažišče pa se izlije v 
Gračanico. Ta pa svojo pot konča v 
naselju Gračnica pri Rimskih Toplicah, 
ko se izlije v levi pritok Savinje (Občina 
Dobje, 2020).

VAROVANA OBMOČJA OBČINE 
OPLOTNICA
Občina Oplotnica (nemško Oplotnitz) 
je ime dobila po potoku Oplotnica 

oziroma Oplotniščica, ob kateri je 
zraslo prvotno naselje. Ker je potok 
rad poplavljal, so prebivalci ob kraju 
naredili plotove, da bi to preprečili. 
Od tod njegovo ime – kraj ob plotu tj. 
Oplotnica. Zgodovina kraja sega daleč 
nazaj, v rimske čase, kjer je veljal za 
stičišče prometa in trgovine. Tu mimo 
je namreč teklo več rimskih cest. Od 
leta 1182 pa vse do 1782 si je Oplotni-
co lastil Žički samostan, sto let kasneje 
pa se je kraj zaradi lesne obrti, trgov-
inske dejavnosti in kamnoloma razvil 
v večje naselje. Danes je Oplotnica po 
svoji površini gosto poseljena občina 
(Občina Oplotnica, 2020).
 
NARAVNA DEDIŠČINA
Park in perišče se nahajata v samem 
središču Oplotnice. Nekdanje perišče 
najdemo ob potoku Oplotnica, ki teče 
skozi kraj, ob njem pa lokalno turistič-
no društvo še danes obuja spomin na 
preteklost preko prikaza starega nači-
na pranja (Občina Oplotnica, 2017).

Potok Oplotnica ali Oplotniščica pa 
ni bil pomemben samo zaradi perišča. 
Ob njem so se razvile številne žage 
in mlini, preprosti obrati za proizvod-
njo stekla oziroma tako imenovane 
glažute pa tudi tovarna lesne volne. 
Ostanke nekaterih mlinov in žag si 
je možno ogledati na učni poti po 
Oplotniškem vintgarju (Flosarjev mlin, 
Krivčova in Jorčova žaga). Potok izvira 
na Pohorju, preden se izlije v Dravin-
jo pa naredi 28 kilometrov (Občina 
Oplotnica, 2017).

Oplotniški vintgar je zelo povezan s 
potokom Oplotnica. Turistično društvo 
Oplotnica je uredilo učno pot, ki obis-
kovalcem predstavi znamenitosti vint-
garja. Med njimi so številne rastlinske 
vrste, Megličev slap, Povodnikov tol-
mun, Anin gaber zvestobe in mogoč-
na skala na glavni poti. V vintgarju je 

moč najti tudi ostanke stare železnice, 
ki je omogočila, da so lahko iz kam-
noloma Cezlak kamen spravili v doli-
no (Kodrič, 2010). Kamnolom Cezlak 
sicer spada med naravne spomenike.  
 
Naravni biotop Partovec je redek 

vodni biotop, ki nudi življenjski pros-
tor mnogim vodnim in obvodnim ras-
tlinskim in živalskim vrstam. (Občina 
Oplotnica, 2015). Nahaja se jugov-
zhodno od kraja Oplotnica, s sosedn-
jim traviščem in gozdom pa spada pod 
ogrožen mokriščni ekosistem.  Okrog 
ribnika je speljana Turistično spreha-
jalna pot Partovec, ki vodi do Oplot-
nice. Zaščitene rastline, ki jih lahko na-
jdemo ob samem ribniku, so: kranjsko 
sito, češki saš, navadni rogolist, jajčas-
to sito, vretenčasti rmanec, kodrasti in 
bleščeči drisavec, enostavni ježek, Mi-
chelijeva ostrica in močvirska ludvigi-
ja. Živalski vrsti, ki jima grozi izumrtje, 
vendar ju je še moč najti v ribniku, pa 
sta: potočni škržek in želva sklednica 
(Občina Oplotnica, 2019).
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NARAVNE ZNAMENITOSTI V OBČINI DOBJE IN OPLOTNICA 
Piše: Alja Gracej, članica mladinske sekcije Društva Eksena in Katja Kržan, prof. kemije in biologije, članica Društva Eksena

Turška lipa, Foto: občina Dobje

Oplotniški vintgar, foto:Miha Matavž Photo&Video, 
Rogla-Pohorje

Naravni biotop Partovec,  foto:Miha Matavž 
Photo&Video, Rogla-Pohorje
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1. Ali se je podnebje kaj spremenilo od časa, ko si bila še otrok do danes? 
Od moje mladosti do danes -  tega je več kot petdeset let – se je podnebje zelo spremenilo. Pozimi je zapadlo veliko 
snega in je dolgo obležal, pomladi so bile deževne, zlasti april,  poletja pa zmerno topla. Vreme je bilo bolj pred-
vidljivo, na primer če smo opazovali oblake – obliko, oddaljenost, barvo, v katero smer se premikajo -  smo lahko 
napovedali, kakšno bo vreme naslednji dan ali celo za cel teden. Na podlagi tega so kmetje tudi načrtovali dela, saj 
ni bilo še takšnih merilnih naprav in aparatov, ki bi sporočali, kakšno bo vreme.

2. Povej nekaj o tem, kako je bilo včasih, ko si bila še otrok (kakšne so bile zime, poletja, letni časi). 
V mojem otroštvu je zapadlo pozimi zelo veliko 
snega, in sicer že v začetku decembra, včasih še prej. 
Sneg je obležal skoraj celo zimo, da smo spomladi 
komaj nabrali zvončke za dan mamic, ker so bili 
pogosto še pod snegom. Zgodilo se je tudi, da je 
zapadlo toliko snega, da nismo mogli v šolo, dokler 
niso odrasli naredili gazi do šole. Ko smo šli po tej 
gazi (bili smo še v nižjih razredih), nam je sneg segal 
do vrha glav. V najlepšem spominu pa mi je ostalo, 
ko se je na snegu naredila zaledenela skorja in smo 
lahko hodili po vrhu snega ali pa se spuščali po 
hribu in drseli vse v dolino.Pomlad je bila po navadi 
deževna, zlasti april, poletja pa so bila v večini topla, 
vendar nikoli tako, da ne bi mogli delati na travniku 
ali njivi. Spomnim pa se tudi hudih neurij z grmen-
jem in bliskanjem. Po dežju smo se otroci po navadi 
dobili ob potoku. Naredili smo si mlinčke in spuščali 
ladjice. 

3. Ali veš, kaj najbolj vpliva na podnebne spremem-
be? 
Podnebne spremembe so se začele dogajati, ko se je 
začela razvijat industrija, ko je porastlo število avto-
mobilov in ko smo ljudje postali vse bolj zahtevni 
glede ogrevanja, glede oblačil in vseh drugih dobrin. 
Vse te dejavnosti oddajo veliko plinov, toplotnih 
izpustov in s tem ogrevajo ozračje.

4. Kaj po tvojem lahko vsak od nas prispeva k 
temu, da ublaži podnebne spremembe? 
Vsak izmed nas lahko prispeva k blažitvi podnebnih 
razmer. 
Da se odloča za hrano, ki je pridelana v Sloveniji – s tem se ne porabi toliko goriva za prevoz od daleč, ni potrebno 
toliko zaščitnih škropiv. 
Da si ogrevamo stanovanje z zmerno temperaturo – ni potrebno, da smo pozimi v kratkih rokavih, bolje in bolj 
zdravo je, da imamo dolge rokave in manjšo temperaturo. 
Da razmislimo, kdaj se peljemo z avtom, ali bi lahko morda šli  kdaj peš. 
Da kupujemo tisto, kar res potrebujemo (oblačila, obutev, predmete za vsak dan…..) in ne zato, ker nas reklame 
prepričujejo, da to potrebujemo.

5. Kako ti sama prispevaš k varovanju okolja in blaženju podnebnih sprememb? 
To, kar sem zgoraj zapisala,  upoštevam, le z avtom se morda preveč vozim, lahko bi kdaj šla tudi peš ali s kolesom.

Babičini nasveti
sprašuje: Matjaž Bezenšek Jeseničnik, odgovarja: Pavlina Brilej

E-novičnik izhaja v okviru projekta Bodimo EkoKul.  Osnovni namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave 
skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega 
odnosa do narave. Projekt izhaja iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave 
ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa 
vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru 
projekta spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  


