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Podnebne spremembe in odpadki

Podnebne spremembe so vroča tema ekologov, na-
ravovarstvenikov in naravoslovcev, manj pa ekonomi-
stov, gospodarstvenikov in politikov. Čeprav se skepti-
ki, ki dvomijo o tem, da je za vse te velike spremembe 
odgovoren človek in ne dogajanje v naravi sami, še 
vedno oglašajo, je večina strokovnjakov (klimatolo-
gov) le sprejela dogovor, da so vzroki za podnebne 
spremembe antropogeni. 

Kaj pa naj bi bil vzrok za podnebne spremembe? 
Strokovnjaki seveda odgovor poznajo, Zemljani ne-
strokovnjaki, če odgovor slovenske raziskave grobo 
posplošimo, pa imajo s tem odgovorom precej težav. 
Podobno kot pri drugem, ne le naravoslovnem znanju 
znati pomeni razlikovati. V podnebnih spremembah 
gre za razlikovanje med odpadki. Pojem odpadek, kar 
je nekaj, kar nastane pri določeni dejavnosti in ni pro-
dukt in cilj proizvodnje, ni le trden odpadek tako kot 
pri ločevanju odpadkov v gospodinjstvih. Pogosto so 
odpadki tekočine, pa tudi še kaj manj oprijemljivega, 
to je toplota. Prav zaradi tega so strokovnjaki vpeljali 
nov pojem emisija. To, kar nastane pri različnih proce-
sih tako kot v industriji, prometu in gospodinjstvih, pa 
ni trden ali tekoč odpadek, ampak so plini, ki uhajajo 
v ozračje. S podnebnimi spremembami so povezane 
emisije toplogrednih plinov, kar pomeni, da moramo 
za razumevanje pojava podnebnih sprememb poznati 
pojav tople grede in kateri plini ga povzročajo. V tem 
prispevku se bomo omejili le na emisije toplogrednih 
plinov, ki so: vodni hlapi, ogljikov dioksid, metan in 
dušikov oksid. Pozornost strokovnjakov je usmerjena 
predvsem na ogljikov dioksid – CO2. Ta nastane pri 
dihanju in pri gorenju. Ker kot goriva uporabljamo 
večinoma fosilna goriva, je zveza od fosilnih goriv do 
podnebnih sprememb naslednja:

fosilna goriva → CO
2
 → topla greda → podnebne spremembe.

Razumevanje teh povezav pri slovenskih osnovno-
šolcih in njihovih učiteljih pa je precej drugačno. V 
novejši raziskavi o ozaveščenosti osnovnošolskih učen-
cev in učiteljev o podnebnih spremembah (Geršak, 
2013) so učenci ne gleda na to, v kateri slovenski regiji 

je njihova osnovna šola, v največjem deležu povezali 
podnebne spremembe z odpadki tovarn:

odpadki tovarn → podnebne spremembe.

Zanimivo, ne pa tudi spodbudno glede znanja in oza-
veščenosti učencev o podnebnih spremembah, je, da se 
delež teh odgovorov od tretjega do devetega leta celo 
povečuje: 3. r. (41 %), 6. r. (44 %), 9.r. (47 %); de-
lež pravilnih odgovor pa zmanjšuje: 3. r. (32 %), 6 .r. 
(30 %), 9. r. (29 %). Med učitelji so rezultati nekoliko 
boljši in se gibljejo okoli 50 % za fosilna goriva in okoli 
30 % za odpadke tovarn. Raziskava pa je ponovno po-
trdila zvezo med znanjem učencev in znanjem učiteljev 
ali odraslih. 

Tako kot pri vsaki raziskavi je mogoča tudi milejša 
interpretacija rezultatov, recimo, da so med odpadke 
tovarn upoštevali tudi emisije toplogrednih plinov. Pa 
vendar tudi pri tem izpade pomemben izvor emisij to-
plogrednih plinov, to je promet. Po različnih ocenah 
promet prispeva od tretjine do skoraj polovice emisij 
toplogrednih plinov. Da je s prometom nekaj naro-
be, otroci vedo, saj so na vprašanje, katero prevozno 
sredstvo bi izbrali, najpogosteje odkljukali kolo. Od-
govori so sicer sprejemljivi, kažejo pa na nepovezanost 
znanja. 

Seveda tudi odpadki tovarn niso nedolžni, vendar 
so tovarne v razvitih državah pod močnim nadzorom 
vladnih služb in nevladnih organizacij glede shranje-
vanja in predelave odpadkov, čiščenja odpadnih vod 
ter emisij škodljivih plinov. Pri prometu pa je situacija 
neobvladljiva. Število vozil se povečuje, uporaba nafte, 
naftnih derivatov in zemeljskega plina prav tako, pod-
nebne spremembe pa so očitno posledica, za katero 
upamo, da nas bo obšla.
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