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RAZPISI 

[tudIjA o elektRI^nIh AvtomobIlIh

he vRhovo ImA [e Son^no elektRARno 

koledAR PRoFeSoRjA GAmSA

Novi pravilnik o u~inkoviti rabi energije v stavbah

Usmeritve in priporo~ila o u~inkoviti rabi energije Direktive 
2002/91 o energetski u~inkovitosti stavb so v predpisu 
realizirani z: uporabo energetsko u~inkovitih izdelkov (vgrajene 
opreme), u~inkovito izolacijo stavb kot primarnim ukrepom, 
vklju~evanjem obvezne uporabe OVE (v skladu z Nacionalnim 
akcijskim na~rtom za energetsko u~inkovitost za obdobje 
2008–2016), zagotavljanjem enostavne uporabe v praksi, 
zagotavljanjem kontrole po izvedbi, s pripravo izkaza toplotnih 
karakteristik stavbe (v skladu s 5. odstavkom ~lena 89 ZGO-1B, 
Uradni list RS {t. 126/07 in 19. ~lenom Pravilnika o projektni 
dokumentaciji, Uradni list RS 55/08) kot osnove za energijsko 
izkaznico po zgraditvi.

Pravilnik v prvih treh ~lenih opredeljuje vsebino, podro~je 
veljavnosti in odnose do drugih predpisov. V ~etrtem ~lenu 
navaja definicije in v petem vrste zahtev, ki jih predpisuje.

Bistvena ~lena pravilnika sta {esti in sedmi ~len, v katerih so 
zapisane zahteve glede najve~jih dovoljenih toplotnih izgub 
(gretje) med 5 in 10 W/m3 in hladilnih obremenitev (hlajenje) 
do 25 W/m3 ter najve~je dovoljene mo~i naprav. Z uporabo 
metode temperaturnega primanjkljaja in temperaturnega 

prese`ka (hladilnih ur) se zelo preprosto dolo~i pri~akovana 
potreba po toploti za gretje in hlajenje.

Zaradi svoje zasnove pravilnik omogo~a enozna~no 
planiranje energetike pri urbanisti~nem urejanju posameznega 
podro~ja, naselja in stavb, saj so vsi ti postopki vezani na 
vhodne podatke o mo~i bodo~ih naprav. S temi podatki se 
nato dolo~i potrebna komunalna oprema (toplovodi, plinovodi, 
kotlovnice za daljinsko gretje itd.). To je {e posebno pomembno 
pri na~rtovanju lokalnih energetskih konceptov – LEK.

Pri projektiranju objektov predpis omogo~a projektantom 
preprost izra~un dovoljene povpre~ne toplotne prehodnosti 
stavbe in dolo~a najve~je dovoljene toplotne prehodnosti za 
posamezne konstrukcije. Te vrednosti so pribli`no dvakrat 
stro`je od dosedanjih. Tudi zahtevana kakovost oken je 20 
odstotkov ve~ja. Projektanti instalacij imajo podane zahteve 
glede kakovosti opreme, brez nevarnosti, da bodo morali 
projekt med nadaljnjim delom popravljati. Njihova naloga 
je, da dosledno spo{tujejo omejitve pri zasnovi instalacij. Pri 
tem niso omejeni samo na doma~e standarde, ampak lahko 
uporabljajo vse, ki so v skladu s stanjem gradbene tehnike.

Pravilnik uvaja obvezno rabo OVE, saj v osmem ~lenu 
zahteva, da ima vsaka nova stavba naprave za uporabo OVE. 
Postavljeno je na~elo, da moramo v vsaki stavbi nadomestiti 
vsaj 25 odstotkov vseh potrebnih mo~i instalacij za gretje, 
hlajenje in pogon naprav z OVE (skupaj ali posami~no). Stavba 
se lahko priklju~i tudi na zunanji vir, ki zagotavlja predpisani 
dele` OVE. Zgornje zahteve so izpolnjene  tudi, ~e se vgradi 
vsaj 6 m2 sprejemnika son~ne energije na stanovanjsko enoto 
ali 5 W mo~i son~nih celic na enoto povr{ine.

Novost sta tudi predpisana najve~ja dovoljena mo~ za 
razsvetljavo v posameznih tipih stavb, obvezna uporaba 
elektronskih predstikalnih naprav, senzorjev navzo~nosti itd. 
Priprava tople vode z elektri~nimi grelniki je prepovedana in 

(se nadaljuje na strani 3)

Foto: Robert Ko{~ak



UèINKOVITO Z ENERGIJO / NOVEMBER 20082

Podalj{anje razpisa za  
ve~stanovanjske stavbe

Dne 3. oktobra 2008 je bilo v Uradnem listu RS, {t. 
94/08, objavljeno podalj{anje javnega razpisa, objavljenega 29. 
februarja 2008, do ~etrtega odpiranja vlog, ki bodo oddane na 
po{ti najpozneje 3. marca 2009 do 24. ure.

Objava vsebuje tudi popravek, in sicer, da se bodo finan~ne 
spodbude dodeljevale do porabe sredstev, zagotovljenih v 
prora~unu za leto 2008 do 190.000 evrov in v prora~unu za 
leto 2009 do 210.000 evrov, skupaj okvirno do 400.000 evrov.

Na razpis je bilo v dveh odpiranjih od 70 vlo`enih 63 
uspe{nih vlog, kar je ve~ od pri~akovanj. Zanje je bilo dodeljenih 
183.000 evrov finan~nih spodbud. Prvotno namenjena sredstva 
za tretje odpiranje ne bi zado{~ala za enakopravno obravnavo 
vseh vlog. Dejansko je za tretje odpiranje prispelo 49 vlog oz. v 
razpisu doslej 119 vlog.

Na Ministrstvu za okolje in prostor RS je bilo ocenjeno, da 
se bo na podalj{an razpis odzvalo {e precej zainteresiranih 
investitorjev v razpisane ukrepe. S podalj{anjem in pove~anjem 
sredstev razpisa bo tudi na najbolj{i mo`ni na~in kon~an razpis 
JR-ST 2008.

V skladu z javnim razpisom se nepovratna sredstva 
dodeljujejo do porabe sredstev po zaporedju predlo`itve 
popolnih vlog. Na zadnjem odpiranju vlog se bodo lahko vsem 
prosilcem obi~ajno dodeljena sredstva sorazmerno zmanj{ala, 
~e bo izra~unana skupna vsota nepovratnih sredstev prosilcem, 
ki izpolnjujejo pogoje, presegla preostala razpolo`ljiva sredstva 
razpisa. Tako na zadnjem odpiranju ne bo formalno zavrnjena 
nobena pravilno vlo`ena vloga.

Jo`ef Poga~nik, MOP

RAZPISI
ostre{je ali plo{~o neogrevanega podstre{ja objekta.

Za kredite je bilo na razpolago {tiri milijone evrov. Zanimanje 
ob~anov je bilo zelo veliko, saj smo razpis 17. oktobra 2008 
pred~asno kon~ali. V skladu imamo 557 vlog. Doslej je bilo 
odobrenih 294 kreditov v skupnem znesku 2,17 milijona evrov.

Od junija te~e javni razpis za dodeljevanje nepovratnih 
finan~nih spodbud ob~anom za rabo obnovljivih virov energije 
in ve~jo energijsko u~inkovitost stanovanjskih stavb v skupnem 
znesku 7,5 milijona evrov. 

Na dosedanjih 19 odpiranjih je bilo odprtih skupaj 2.369 vlog. 
Najve~ jih je prispelo za vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov, 
in sicer skupaj 2.068, za celovito energijsko obnovo obstoje~ih 
stanovanjskih stavb 221 ter 80 vlog za dodelitev nepovratnih 
sredstev za gradnjo stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali 
pasivni tehnologiji. Za solarne ogrevalne sisteme je bilo doslej 
izdanih 951 sklepov o dodelitvi nepovratne finan~ne spodbude 
in odobrenih ve~ kot 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, 
za celovito obnovo 38 stanovanjskih stavb je bilo odobrenih 
skoraj 231.000 evrov, odobrenih pa je bilo tudi skoraj 52.000 
evrov za pet nizkoenergijskih hi{ v gradnji. 

Sklad je avgusta za~el izpla~evati nepovratna sredstva 
prejemnikom, ki so nalo`be kon~ali. Skupaj je bilo doslej 
izpla~anih 405.500 evrov za 353 nalo`b v solarne ogrevalne 
sisteme.

Vesna Vidi~, Ekolo{ki sklad RS, j. s.

Stanje razpisov za kredite in subvencije 
v Eko skladu

Javni razpis za kreditiranje okoljskih nalo`b ob~anov je od 
februarja ponujal za 14 milijonov evrov ugodnih kreditov. 
Vsa razpisana sredstva so bila odobrena. Razpis je bil zaradi 
ve~jega zanimanja ob~anov, kot je bilo razpolo`ljivih sredstev, 
pred~asno kon~an 1. avgusta 2008. Kreditnih pogodb je bilo 
doslej podpisanih v skupni vrednosti 13,99 milijona evrov. 
Najve~ sredstev, kar ve~ kot 84 odstotkov, je bilo dodeljenih 
ob~anom za nalo`be v zmanj{anje emisij toplogrednih plinov, 
od tega 60 odstotkov za ukrepe u~inkovite rabe energije in 24 
odstotkov za rabo obnovljivih virov energije, kot je razvidno iz 
spodnje tabele:

Okoljski 
sektor

Podro~je/namen Podpisane kred. 
pog. v tiso~ EUR

Dele` 
v %

Zrak Obnovljivi viri energije 3.426,51 24,5

U~inkovita raba energije 8.383,11 59,9

Voda ^i{~enje 160,12 1,1

Odvajanje 55,60 0,4

Zmanj{anje rabe vode 163,28 1,2

Odpadki Zamenjava azbestne 
stre{ne kritine

1.802,07 12,9

Skupaj 13.990,69 100,0

V okviru nalo`b za rabo obnovljivih virov energije je bilo 
najve~ sredstev sklada namenjenih za namestitev toplotnih 
~rpalk, son~nih kolektorjev in kotlovnic na lesno biomaso. Med 
nalo`bami v u~inkovito rabo energije pa je bilo najve~ sredstev 
namenjenih za vgradnjo energijsko var~nega zunanjega 
stavbnega pohi{tva, toplotno izolacijo fasad, toplotno izolacijo 
streh in namestitev u~inkovitih kotlov na fosilna goriva 
(predvsem kondenzacijskih kotlov na plin).

Javni razpis za kreditiranje okoljskih nalo`b pravnih oseb 
in samostojnih podjetnikov od sredine marca letos ponuja za 
14 milijonov evrov ugodnih kreditov. Zanimanje potencialnih 
kreditojemalcev je sicer nekoliko manj{e kot lani, ko smo morali 
razpis `e po dveh mesecih od objave pred~asno kon~ati. Kljub 
temu smo tudi leto{njega pred~asno kon~ali 24. oktobra. V 
okviru tega razpisa je na sklad pri{lo 33 vlog. Odobrenih je bilo 
20 kreditov v skupni vrednosti 11,55 milijona evrov, doslej pa 
je bilo podpisanih deset kreditnih pogodb v skupni vrednosti 
5,4 milijona evrov. Najve~ sredstev sklada v okviru tega razpisa, 
ve~ kot 73 odstotkov, je na podlagi doslej podpisanih kreditnih 
pogodb, tako kot pri ob~anih, namenjenih nalo`bam za 
zmanj{evanje emisij toplogrednih plinov, od tega ve~ji del, 
kar 62 odstotkov, za ukrepe u~inkovite rabe energije. Poleg 
navedenega so bila sredstva sklada namenjena {e za nalo`bo 
v zmanj{anje onesna`evanja zraka pri izvoru ter za nalo`be na 
podro~ju ravnanja z odpadki, medtem ko na podro~ju varstva 
voda ni nobene kreditirane nalo`be. 

Javni razpis za kreditiranje okoljskih nalo`b ob~anov na 
obmo~jih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in to~o julija in 
avgusta 2008, je ponujal ugodne kredite brez obresti in drugih 
stro{kov, povezanih s kreditom, za ob~ane, ki imajo stalno 
prebivali{~e na obmo~jih, prizadetih v neurjih, za nalo`be v 
prekrivanje po{kodovanih stanovanjskih objektov, ki vklju~ujejo 
tudi nabavo in vgradnjo ustreznih izolacijskih materialov na 
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Spodbude za OVE in URE na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na podlagi Sklepa Sveta EU o strate{kih smernicah EU za 
razvoj pode`elja za programsko obdobje 2007–2013 in drugih 
pravnih podlag EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) za ~rpanje sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj pode`elja v letu 2007 pripravilo 
Nacionalni strate{ki na~rt razvoja pode`elja RS 2007–2013 
(NSN) in Program razvoja pode`elja RS za obdobje 2007–2013 
(PRP 2007–2013). Splo{ni dru`beni cilj NSN je uravnote`eni 
razvoj pode`elskih obmo~ij Slovenije. Na podlagi tega cilja 
so opredeljene tudi aktivnosti PRP 2007–2013, ki upo{tevajo 
potrebe razvoja pode`elja v Sloveniji, krepitev ve~namenske 
vloge kmetijstva in splo{no na~elo trajnostnega razvoja. Na 
pode`elju se ka`ejo potrebe po izbolj{anju konkuren~nosti 
vseh treh sektorjev primarne proizvodnje, to je kmetijstva, 
`ivilstva in gozdarstva. Poleg tega je nujno okrepiti ekonomski 
in socialni polo`aj pode`elja ter uveljaviti podjetni{ko miselnost 
za pove~anje zaposlenosti pa tudi okrepiti zavest o ohranjanju 
okolja in pridobivanju energije iz obnovljivih virov.

Ukrepanje pri razvoju pode`elja v obdobju 2007–2013 se 
dopolnjuje z drugimi javnofinan~nimi instrumenti v skupni 
kmetijski politiki, na podro~ju ekonomske in socialne kohezije 
pa tudi prostora in okolja.

Poseben poudarek v strate{kih smernicah je na OVE, kar 
se tudi ka`e v PRP 2007–2013 pri nekaterih ukrepih. Podporo 
pridobivanju energije iz OVE lahko razdelimo v dva sklopa. 
Prvi je podpora nalo`bam v pridobivanje surovin oziroma 
energentov. Tukaj sta mi{ljena predvsem lesna biomasa v obliki 
proizvodnje polen, sekancev in lesnih briketov ter pridobivanje 
biogoriv. Drugi sklop pa je izkori{~anje pridobljene energije 
iz OVE za opravljanje dejavnosti in prodajo te energije. 
Pri izkori{~anju pridobljene energije iz OVE so podpore 
namenjene nalo`bam v ogrevanje proizvodnih prostorov 
(rastlinjaki, proizvodni objekt, gostinski objekt …) in nalo`bam 
v proizvodnjo elektri~ne energije. Podporo za te namene je 
mogo~e pridobiti pri nekaterih ukrepih prve in tretje osi. Ta 
~lanek pa je namenjen dvema ukrepoma tretje osi, ki podpirata 
nalo`be v pridobivanje energije iz OVE in njeno prodajo. To 
sta ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in 312 
Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. 

Cilj ukrepa za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti je 
s podporo omogo~iti za~etek ali posodobitev opravljanja 
nekmetijske dejavnosti in s tem ustvariti nova delovna mesta 

pa tudi poskrbeti za dodaten vir dohodka na kmetijah ter 
prispevati k izbolj{anju socialnih in ekonomskih razmer na 
njih. Med upravi~ene dejavnosti spadata tudi pridobivanje in 
prodaja energije iz OVE. Nalo`ba mora biti izvedena na kmetiji, 
dejavnost pa ̀ e registrirana kot dopolnilna dejavnost na njej, ali 
kot s. p., ali kot gospodarska dru`ba, ali kot zadruga. Podpora 
je namenjena gradnji prostora oziroma objekta in nakupu 
nove opreme. Prav tako se mora nalo`ba izvesti zunaj naselij 
s statusom mesta. Finan~na podpora zna{a 50 odstotkov od 
priznane vrednosti nalo`be, ta pa je vrednost brez DDV, pri 
~emer nalo`ba ne sme presegati 400.000 evrov. Nepovratna 
sredstva se dodeljujejo po na~elu “de minimis“. Najni`ji znesek 
podpore je 3.500 evrov, najvi{ji 200.000 evrov. Za izvajanje 
ukrepa zdaj poteka javni razpis v vi{ini 10.000.000 evrov in bo 
odprt do porabe sredstev. Vloge na njem se obravnavajo po 
sistemu “kdor prej pride, prej melje“.

Ukrep za podporo ustanavljanju in razvoju mikropodjetij 
je po ciljih in namenih zelo podoben ukrepu diverzifikacije 
v nekmetijske dejavnosti. Pomembna razlika je, da je eden 
od pogojev, da se nalo`ba izvede zunaj kmetije in naselij s 
statusom mesta, ne podpira se gradnja objektov in najni`ja 
podpora nalo`bi zna{a 20.000 evrov. Preostali pogoji pa so 
zelo podobni. Tudi razpis za izvajanje tega ukrepa je zdaj odprt 
v vi{ini 16.000.000 evrov in bo trajal do porabe denarja.

Podrobnej{e informacije o PRP 2007–2013 in javnih razpisih 
si lahko ogledate na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/
program_razvoja_podezelja_2007_2013/.

Bogdan Pungartnik, MKGP

dovoljena v posebnih primerih z omejeno mo~jo na 2 kW. Pri 
uporabi plina se smejo uporabljati le kondenzacijski kotli. Za 
druge pa so predpisani najmanj{i {e dovoljeni letni izkoristki. 
Enako velja za hladilne naprave in toplotne ~rpalke.

Po pravilniku se vedno primerja projektne vrednosti z 
dovoljenimi, po enakih pogojih. Pravilnik daje s tem primerno 
svobodo projektantom, da uporabljajo `e usvojene metode in 
svoje prakti~ne izku{nje.

Bistvo novega pravilnika lahko strnemo v naslednje: izpolnjuje 
zahteve Direktive o energetski u~inkovitosti stavb, toplotna 
za{~ita se pove~uje, in ~eprav je razlika med povpre~no toplotno 
prehodnostjo med novim in starim pravilnikom, odvisno od 
oblike stavbe, med 22 in 37 odstotki v korist novega predpisa, 
bodo prihranki ve~ji, saj se pri izra~unu potrebne energije ne 
upo{tevajo ve~ notranji viri, ki so posredno vplivali na slab{o 
izolacijo stavb.

Pravilnik zagotavlja gradnjo do ~loveka prijaznih 
nizkoenergijskih stavb pri najmanj dvakrat ni`jih toplotnih 
izgubah in pribli`no 25-odstotnem dele`u mo~i naprav za 
uporabo OVE, kar pomeni zmanj{anje porabe fosilnih goriv 
v novih stavbah s sedanjih 100 odstotkov na pribli`no 40 
odstotkov po novem predpisu za ve~stanovanjske stavbe.

Pravilnik uvr{~a Slovenijo med dr`ave z visoko skrbjo za 
u~inkovito rabo energije v stavbah, objavljen je bil v Uradnem 
listu RS {t. 93/08, 30. septembra 2008.

prof. dr. Peter Novak, MOP

(nadaljevanje iz strani 1)

Foto: arhiv KG Raki~an – Ekoteh, d. o. o.
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URE & OVE

Pravilnik o spodbujanju URE in rabe OVE

Ministrstvo za okolje in prostor je pravilnik objavilo v 
Uradnem listu RS, {t. 89/08. Pravilnik dolo~a vrste spodbud za 
URE in rabo OVE, ki jih dodeljuje ministrstvo, pogoje in merila 
za njihovo dodelitev in upravi~ence do spodbud.

S pravilnikom se dolo~ajo spodbude, ki se dodeljujejo kot 
dr`avne pomo~i, spodbude, ki se dodeljujejo po pravilu “de 
minimis“, in druge spodbude (subvencije).

Dr`avne pomo~i, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, 
so poleg regionalnih pomo~i tudi pomo~i malim in srednjim 
podjetjem za svetovalne storitve (energetski pregledi, priprava 
investicijske dokumentacije URE in OVE).

Dr`avne pomo~i, ki bodo zna{ale najve~ 50 odstotkov 
upravi~enih stro{kov, se bodo dodeljevale v obliki nepovratnih 
sredstev za za~etne investicije v projekte, ki omogo~ajo: URE, 
rabo OVE, URE in rabo OVE ali proizvodnjo, distribucijo in 
uporabo vodika.

Dr`avne pomo~i se bodo dodeljevale v vseh gospodarskih 
dejavnostih razen v primarni kmetijski proizvodnji, za izdelovanje 
in tr`enje proizvodov, ki posnemajo ali nadome{~ajo mleko in 
mle~ne proizvode, v ribi{tvu in ribogojni{tvu, premogovni{tvu, 
jeklarstvu, prometu, ladjedelni{tvu, industriji sinteti~nih vlaken, 
proizvodnji oro`ja in streliva.

Pomo~i “de minimis“ se bodo v obliki nepovratnih sredstev 
dodeljevale za sofinanciranje investicijskih projektov URE in OVE, 
pri ~emer ne gre za za~etne investicije, kot velja za regionalne 
dr`avne pomo~i, pomo~i in sofinanciranje svetovalnih storitev 
na podro~ju URE in rabe OVE.

Spodbude bodo lahko pridobila podjetja, ki v zadnjih treh 
prora~unskih letih po na~elu “de minimis“ niso prejela 200.000 
evrov pomo~i.

Spodbude za izvedbo investicijskih projektov in za naro~ilo 
svetovalnih storitev s podro~ja URE in rabe OVE, ki se ne 
dodeljujejo kot dr`avne pomo~i ali pomo~i “de minimis“, se 
dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev. Projekti, za katere 
se lahko dodelijo subvencije, so investicijski projekti URE 
in OVE in svetovalne storitve s podro~ja URE in rabe OVE. 
Upravi~enci za pridobitev subvencij, ki zna{ajo do 50 odstotkov 
upravi~enih stro{kov, so za svetovalne storitve in projekte URE 
in OVE samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. 
~lenom Energetskega zakona sprejet lokalni energetski koncept, 
gospodinjstva pa za svetovalne storitve in investicijske projekte 
URE in OVE. Subvencijo lahko pridobijo javni skladi, javne 
agencije, zavodi, ustanove, dru{tva, registrirane cerkve in druge 
verske skupnosti, ~e se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Dragotin @ivkovi~, MOP

[tudija o elektri~nih avtomobilih
Ministrstvo za okolje in prostor je pri podjetju Elaphe, d. o. o., 

naro~ilo izvedbo {tudije Analiza optimalnih mo`nosti uvajanja 
sodobnega elektri~nega osebnega prometa v slovenskih mestih. 
Elektri~na vozila so napredna tehnolo{ka re{itev za URE, saj 
je energijski izkoristek precej ve~ji kot izkoristek motorjev z 
notranjem izgorevanjem, in tudi pri uporabi OVE, s katerimi 
lahko napajamo elektri~na vozila. Tako so elektri~na vozila za 
MOP zanimiva s stali{~a ukrepov za izpolnjevanje slovenskih 
mednarodnih obveznosti pri zmanj{evanju emisij.

Prehod transportnega sektorja na nove tehnologije pa je 
povezan tudi z velikim naborom tehnolo{kih re{itev in na~ini 
njihovega uvajanja v uporabo. Svoje mesto na cestah so `e 
na{la elektri~na hibridna vozila, elektri~na akumulatorska vozila 
se uvajajo v posameznih ni{ah, na primer pri lahkih dvokolesnih 
vozilih, elektri~na vozila na vodik pa prihajajo v uporabo 
le v okoljih, kjer je za njih postavljena zahtevana polnilna 
infrastruktura. Za razli~na vozila so zanimivi tudi razli~ni na~ini 
postavljanja polnilne infrastrukture, promocije in ozave{~anja 
prebivalstva o njihovi uporabi. Hkrati s prodorom elektri~nih 
vozil na ceste sta pomembna tudi njihov razvojni in proizvodni 
vidik. Slovenija je v avtomobilski industriji in elektroindustriji 
izredno mo~na, zato je to podro~je potencial za krepitev 
doma~ega gospodarstva na globalnem trgu.

Zaradi kompleksnosti celotne vsebine je {tudija razdeljena 
na deset pod{tudij, ki pokrivajo naslednja podro~ja:
•	 Teoreti~na	 analiza	 in	 ekolo{ki	 vidiki	 uporabe	 elektri~nih	

vozil
•	 Analiza	 energijskih	 virov	 in	 drugih	 komponent	 elektri~nih	

vozil
•	 Ponudba	elektri~nih	vozil
•	 Ponudba	 polnilnih	 mest	 za	 elektri~na	 baterijska	 vozila	 in	

vozil na vodik
•	 Analiza	trendov	uvajanja	novih	energijskih	virov	na	podro~ju	

elektri~nih vozil in novih virov elektri~ne energije
•	 Pregled	potenciala	slovenske	industrije	na	podro~ju	osebnih	

elektri~nih vozil
•	 Poslovni	 na~rt:	 Razvoj	 in	 izdelava	 elektri~nega	 vozila	 v	

Sloveniji, Aplikacija: Elektri~ni mestni avto
•	 Poslovni	na~rt:	Izdelava	celovitega	elektri~nega	pogonskega	

sistema za elektri~na vozila
•	 Poslovni	 na~rt:	 Izdelava	 elektri~nega	 vozila	 v	 Sloveniji,	

Aplikacija: Elektri~ni skuter za ni{ne aplikacije
•	 Postavitev	polnilne	infrastrukture	za	elektri~na	vozila

Raziskava se nana{a na teoreti~ne zakonitosti delovanja 
tehnologij elektri~nih vozil, njihovo ponudbo, trende uvajanja 
elektri~nih vozil in polnilne infrastrukture, pregled potenciala 
in interesa slovenskega gospodarstva, izdelavo konkretnih 
poslovnih na~rtov za izdelavo elektri~nih vozil v Sloveniji 
ter {tudije optimalne postavitve polnilne infrastrukture. Cela 
{tudija je skupaj s povzetkom dostopna na spletnem naslovu: 
www.elaphe.si/MISLEC/Studija.pdf.

mag. Gorazd Lampi~, Elaphe, d. o. o.
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PROJEKTI OVE

Izkori{~anje lesne biomase  
za soproizvodnjo toplote in  
elektri~ne energije

Osnovni dejavnosti novega podjetja Energetika biomasa, 
d. o. o., v ve~inski lasti GG Slovenj Gradec sta proizvodnja 
in tr`enje toplote in elektri~ne energije. Projekt energetske 
postaje je zastavljen kompleksno, saj zagotavlja toplotno 
energijo za potrebe su{ilnic v kombinaciji s kogeneracijo 
in biomasnim kotlom, to pa v kombinaciji z daljinskim 
ogrevanjem obrtno-industrijske cone. Postrojenje v za~etni 
fazi obsega kotel na lesno biomaso nazivne toplotne mo~i 
500 kW in kogeneracijski modul 230 kW toplotne in 150 kW 
elektri~ne mo~i, ki je sestavljen iz uplinjevalnika lesne biomase 
in motorja z notranjim zgorevanjem. Medtem ko kogeneracijski 
modul z uplinjanjem biomase za gorivo porablja lesne sekance 
vla`nosti med 15 in 20 odstotki, je v biomasnem kotlu mogo~e 
zgorevati biomaso vla`nosti do 50 odstotkov, kar zagotavlja 
bolj{o izrabo sicer “odpadne“ lesne biomase. Prva faza naj bi 
se kon~ala konec oktobra 2008 in zajema dokon~anje objekta, 
kotlovnice, postrojenja za transport in separacijo sekancev 
ter zagon prvega kogeneracijskega modula. Ker je nazivna 
toplotna mo~ su{ilnice lesa 530 kW, toplota, odvedena iz 
kogeneracijskega modula, ne zadostuje potrebam su{ilnice, 
zato bo razlika za~asno zagotovljena z biomasnim kotlom. 
Z drugo fazo je predviden vklop drugega modula z enakimi 
karakteristikami, zato bomo s tem imeli dovolj toplotne mo~i 
za su{ilnice. Del tehnolo{kega postrojenja za pripravo, su{enje 
in transport lesnih sekancev je zasnovan tako, da omogo~a 
nadgradnjo sedanjega postrojenja z dodatnim kogeneracijskim 
modulom 400 kW elektri~ne in 600 kW toplotne mo~i, ki bo 
predvidoma in{taliran leta 2010 v okviru tretje faze. Tako bodo 
toploto za su{ilnice lesa zagotavljali kogeneracijski moduli, 
kotel in prese`ki iz kogeneracije bodo pokrivali potrebe 
ogrevanja po sistemu daljinskega ogrevanja, ki je vklju~en v 
projekt zgraditve komunalne infrastrukture za poslovno cono 
z dokon~anjem jeseni 2009. V okviru prve faze na~rtujemo {e 
pridobitev licence kvalificiranega proizvajalca elektri~ne energije 
in s tem pridobitev pravice do subvencionirane cene prodane 
elektri~ne energije. Z realizacijo prve in druge faze na~rtujemo 
letno proizvodnjo ve~ kot dva milijona kWh elektri~ne energije 
in ve~ kot tri milijone kWh toplote. Tretja faza je zdaj le na idejni 
ravni. Skupaj s podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem sodobnih 
tehnologij na podro~ju kogeneracije, in institucijami znanja, 
kot je Fakulteta za strojni{tvo v Ljubljani, `elimo v sedanji sistem 
vgraditi najsodobnej{e tehnologije, ki bi omogo~ale {e ve~ji 
energijski izkoristek sistema in njegovo bolj{o razpolo`ljivost. 
Podjetje se zaveda, da je doseganje ~im bolj{ega transfera 
znanja med razli~nimi nosilci klju~nega pomena za uresni~itev 
postavljenih ciljev. Z realizacijo tretje faze bi letna proizvodnja 
predvidoma lahko dosegla proizvedenih pet milijonov kWh 
elektri~ne energije in sedem milijonov kWh toplote. V prihodnjih 
petih letih si podjetje `eli utrditi polo`aj na trgu, predvsem pri 
izkori{~anju in distribuciji lesne biomase, ki je v regiji in {ir{e 
{e neizkori{~ena, na podlagi tega pa zasnovati nove lokalne 
sisteme za pridobivanje potrebne energije.

Leopold	Mori,	Energetika	BIOMASA,	d.	o.	o.	
Mitja Mori, UL - Fakulteta za strojni{tvo

HE Vrhovo nadgradili s son~no 
elektrarno

V Savskih elektrarnah Ljubljana, d. o. o., se zavedamo 
problematike nara{~anja potreb po elektri~ni energiji, 
posledi~nega pove~evanja onesna`evanja okolja in 
zato tudi pomembnosti proizvodnje elektri~ne energije iz 
alternativnih virov. Zato smo si, poleg na{e osnovne dejavnosti 
hidroproizvodnje, za cilj postavili tudi proizvodnjo elektri~ne 
energije iz son~nih elektrarn. V letih 2006/2007 smo uspe{no 
priklju~ili na distribucijsko omre`je MFE Mav~i~e z instalirano 
mo~jo 71,4 kWp in letno proizvodnjo 72.000 kWh elektri~ne 
energije.

V drugi polovici leta 2007 smo izvedli projekt postavitve 
son~ne elektrarne na Vrhovem, na strehi objekta strojnice 
Hidroelektrarne Vrhovo. Po pridobitvi Soglasja za priklju~itev na 
elektri~no omre`je in izdelavi Projekta za izvedbo smo najprej 
v na{ih delavnicah izdelali nosilno konstrukcijo iz nerjave~ega 
jekla. Konstrukcijo smo nato pritrdili na streho strojnice HE 
Vrhovo, nanjo pa namestili 360 visokozmogljivih PV-modulov 
Sanyo	HIP-215.	Moduli	 so	 name{~eni	 pod	 kotom	30	 stopinj	
glede na horizontalo, kar je za na{e obmo~je optimalni 
naklon (za sisteme brez sledenja). Vsak modul ima nazivno 
mo~ 215 Wp, kar pomno`eno s {tevilom modulov pomeni 
instalirano mo~ solarnega generatorja 77,4 kWp. Proizvedeno 
energijo nato devet razsmernikov proizvajalca SMA, tip Sunny 
Mini Central 8000, mo~i 8 kW pretvori v izmeni~no in jo odda v 
distribucijsko elektri~no omre`je. Na~rtovana letna proizvodnja 
zna{a 74.600 kWh elektri~ne energije.

Vi{ina investicije je 5.290 evrov na instalirani kW in je glede 
na visoko kakovost gradnje in vgrajene opreme razmeroma 
ugodna, saj je enostavna vra~ilna doba investicije 12,9 leta. V 
prid nalo`bi govorijo tudi obratovalne izku{nje. MFE Vrhovo 
je v obratovanju od za~etka januarja 2008 in je do sredine 
oktobra 2008 proizvedla 77.000 kWh energije, kar je dobrih 
12 odstotkov ve~ od na~rtovane proizvodnje.

Od za~etka septembra pa je v obratovanju tudi na{a tretja 
son~na elektrarna, MFE Medvode, z mo~jo 58,8 kWp in 
na~rtovano letno proizvodnjo ve~ kot 60.000 kWh. Skupna mo~ 
vseh son~nih elektrarn v Savskih elektrarnah Ljubljana, d. o. o., 
je 207,6 kWp, skupna letna proizvodnja pa 209.400 kWh, kar 
zado{~a za letno preskrbo pribli`no 70 gospodinjstev.

Roman Modic, SEL, d. o. o.

Fotovoltai~ni moduli na strehi strojnice HE Vrhovo
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PROJEKTI EIE

Spodbujanje proizvodnje in porabe 
biodizla tudi v Pomurju

Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju s Fakulteto za 
kmetijstvo Univerze v Mariboru promovira proizvodnjo in 
porabo	biodizla	v	Pomurju.	Projekt	PROBIO	sofinancira	Evropska	
unija	prek	programa	Inteligentna	energija	za	Evropo.	Ta	projekt	
je bil odobren decembra 2006 in se je za~el izvajati januarja 
2007 ter bo trajal 30 mesecev. 

Projekt se osredoto~a na pospe{evanje integriranja nabavne 
verige biodizla med proizvodnjo in porabo v evropskih dr`avah 
na splo{no in na petih vklju~enih obmo~jih, to so: pokrajina 
Burgos, Ávila in Huelva ([panija), Pomurje (Slovenija) in 
Abruzzo	(Italija).	

Projekt se izvaja v skladu s {tirimi strate{kimi cilji: izbolj{anje 
na podro~ju nabave surovin za proizvajalce biodizla, izvajanje 
izobra`evalnih delavnic za kmetovalce in delavce v kmetijskem 
sektorju, nove tr`ne iniciative za nakup biodizla, promocija 
kon~ne porabe biodizla med splo{no javnostjo in transportnim 
sektorjem. 
Med	rezultati	projekta	PROBIO	je	bila	pripravljena	potujo~a	

razstava biodizla, s katero `elimo ozave{~ati splo{no in 
strokovno javnost o pomenu biodizla ter pove~ati njegovi 
proizvodnjo in porabo. Potujo~o razstavo biodizla so si lahko 
ogledali obiskovalci 46. Kmetijsko-`ivilskega sejma v Gornji 
Radgoni in je bila predstavljena v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti v Murski Soboti, pripravili pa so jo tudi oktobra 
2008 na Fakulteti za kmetijstvo Maribor. Vse do konca leta si jo 
je mogo~e ogledati v Martjancih (Bistra hi{a).

Barbara Ropo{a, Razvojna agencija Sinergija

Energetske trajnostne lokalne skupnosti

Mednarodni projekt SEC Bench 
– Sustainable Energy Communities – 
Benchmarking of energy and climate 
performance indicators on the web, v 
prevodu Energetske trajnostne lokalne 

skupnosti – medsebojna primerjava energijskih in okoljskih 
kazalcev na svetovnem spletu, se je za~el novembra 2007 in 
bo trajal 30 mesecev. Sofinancira ga Evropska komisija v okviru 
programa	Inteligentna	energija	Evrope.	Koordinator	projekta	je	
norve{ki NEPAS, slovenski nosilec pa ApE, d. o. o.

Projekti Energetske agencije za Podravje 

Energetska agencija za 
Podravje (EnergaP, www.
energap.si) deluje `e tretje 
leto. Prevzeli smo energetsko 
upravljanje Mestne ob~ine 
Maribor (MOM) in aktivno 

pripravljamo	 energetski	 koncept.	 Iz	 analiz	 rabe	 energije	
ugotavljamo, da javni sektor neu~inkovito rabi energijo. Zato 
smo letos za~eli uvajati daljinsko energetsko upravljanje, 
in	 sicer	 pilotno	 v	 60	 stavbah	 ({ole	 in	 vrtci).	 Izvajamo	
tudi vzor~ni energetski pregled ob~inske stavbe MOM in 
pripravljamo	 izdelavo	 njene	 energetske	 izkaznice.	 Izdelovati	
smo za~eli strategijo racionalizacije in okoljske primernosti 
javne razsvetljave. Hkrati s temi dejavnostmi pripravljamo 
izobra`evalne in informativne projekte za osnovne in srednje 
{ole ter za gospodinjstva. Septembra smo pripravili dve 
zlo`enki o energetsko u~inkoviti vo`nji in uporabi zemeljskega 
plina in bioplina kot pogonskega goriva v vozilih. Te aktivnosti 
izvajamo v okviru projekta MADEGASCAR, ki ga sofinancira 
Evropska	komisija	iz	programa	Inteligentna	energija	–	Evropa.	
Letos za~enjamo {e dva projekta, ki sta prav tako sofinancirana 
iz	 tega	 programa.	 To	 sta	 projekta	 MINUS3	 in	 BENEFIT.	 Z	
njima `elimo pripraviti in izvesti model, kako v javnih stavbah 
prihraniti tri odstotke energije na leto ter poiskati na~ine, 
kako spodbuditi ljudi k ve~ji uporabi javnega transporta. 
EnergaP	 je	 tudi	 ~lan	 mre`e	 Energetska	 u~inkovitost	 in	 IKT	 v	
okviru	programa	EU	 ICT	 Policy	 Support	 Programme.	 EnergaP	
uspe{no deluje, za~rtano imamo smer in postavljen cilj, za 
katerega uresni~itev se zelo trudimo in v to vlagamo tudi veliko 
znanja. Vendar brez velike podpore lokalnega okolja, predvsem 
pripravljenosti ob~ine Maribor, vsega tega ne bi zmogli.

dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP Maribor

Namen projekta, katerega vrednost je 838.669 €, od tega 
slovenski del 61.019 €, je spodbuditi energetsko trajnost 
lokalnih skupnosti z uporabo internetnega sredstva za 
medsebojno primerjavo (benchmarking) energijskih in okoljskih 
kazalcev, spremljanja rezultatov (monitoring) in povezovanja v 
mre`e (networking).

SEC Bench temelji na domnevi, da lokalne skupnosti lahko 
izpopolnijo svoje znanje in ob~anom ponudijo kakovostnej{e 
energetske storitve ter izbolj{ajo spremljanje rezultatov, ~e svoje 
dose`ke redno primerjajo z drugimi.

Projekt gradi na izku{njah nacionalnih projektov in 
njihovih spletnih aplikacij, kot je Efficiency Networks (lwww.
bedrekommune.no), in na izsledkih drugih projektov, na primer 
3-NITY,	 ELVA,	 EUROCONTRACT	 itd.	 Poleg	 ApE	 iz	 Slovenije	 v	
njem sodelujejo {e partnerji iz Norve{ke,  Danske, Slovenije, 
Gr~ije,	Poljske,	Italije	ter	z	izbranih	evropskih	otokov.

Projekt je vsekakor v skladu z nacionalno energetsko politiko 
in regulativo, ki ob~inam nalaga aktivno vlogo pri lokalnem 
energetskem na~rtovanju.

Dodatne informacije so na spletni strani http://www.sec-
bench.eu/, pi{ete pa lahko na naslov matjaz.grmek@ape.si.

Matjaz Grmek, ApE, d. o. o.
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Evropski teden mobilnosti in 
energetsko var~en na~in vo`nje

Evropski teden mobilnosti s sloganom “Zadihajmo s polnimi 
plju~i“ je v Mariboru potekal med 16. in 22. septembrom 
2008. Leto{nji slogan poudarja nujno potrebo po izbolj{anju 
kakovosti zraka in ohranjanju okolja na lokalni ravni. Osebna 
vozila in tovornjaki so najve~ji onesna`evalci zraka v mestih. 
Resno ogro`ajo zdravje ljudi, saj je vdihavanje izpu{nih plinov 
povezano s {tevilnimi boleznimi. Namen tedna mobilnosti je 
obve{~ati in ozave{~ati ljudi {e o drugih alternativnih, do okolja 
prijaznih oblikah prometa, kot so hoja, kolesarjenje ter uporaba 
javnega prevoza in do okolja prijaznih goriv.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti so se v Mariboru 
zvrstile {tevilne dejavnosti, ki so obravnavale razli~ne teme: 
“Na kolesu se svet vrti“, “Druga~e na pot – v {olo s kolesom“, 
“Dan zdravja – zdravo in razgibano“, “Toti tek“ in “Dan brez 
avtomobila – dan javnega prevoza“. 

Pri tem so sodelovali Mestna ob~ina Maribor – Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Sektor za komunalo in 
promet, Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave, Fakulteta 
za elektrotehniko, ra~unalni{tvo in informatiko, otroci osnovnih 
{ol, policisti, mestni redarji, kolesarji KK Branik Maribor, 
re{evalne postaje, Zavod za zdravstveno varstvo, EKO {ole in 
vrtci, prodajalci kolesarske opreme, Zveza prijateljev mladine 
Maribor, Mariborske lekarne, Veolia, Slovenske `eleznice, 
organizacija MOPA in drugi.

V ~etrtek 18. septembra 2008 se je aktivnostim ob Evropskem 
tednu mobilnosti na Trgu svobode v Mariboru pridru`ila tudi 
na{a Energetska agencija za Podravje. 

V okviru tega tedna smo izdali zlo`enko z naslovom 
Energetsko var~en na~in vo`nje. To je vo`nja, ki pripomore k 
deset- do petnajstodstotnemu zmanj{anju porabe goriva in 
emisij toplogrednih plinov, k prav tolik{nemu zmanj{anju {tevila 
nesre~, k zmanj{anju hrupa in stro{kov vzdr`evanja vozila. 
Zlo`enka vsebuje pravila var~ne vo`nje, po katerih naj bi se 
ravnal vsak voznik, ki je vklju~en v promet.

Na stojnici smo mimoido~im ves dan predstavljali 
problematiko u~inkovite rabe energije in rabe OVE na splo{no 
in posebej v prometu. Poleg tega smo predstavili kolo, ki lahko 
za svoj pogon uporablja tudi elektri~no energijo, pridobljeno 
iz sonca.

Klavdija Polutnik, Energetska agencija za Podravje

Pridru`i se prometni revoluciji!

V okviru spletne strani ManagEnergy (http://www.
managenergy.net/), ki je namenjena vsem, ki delujejo na 
podro~ju u~inkovite rabe in obnovljivih virov energije na lokalni 
in regionalni ravni, najdete tudi otro{ki koti~ek – KidsCorner, 
namenjen otrokom v starosti od 7 do 16 let in njihovim u~iteljem. 
Starostni skupni od 11 do 16 let je sedaj v sedemindvajsetih 
jezikih na razpolago tudi interaktivna elektronska knji`ica o 
prometu, ki prikazuje vpliv prometa na podnebne spremembe 
in spodbuja otroke, naj s hojo, kolesarjenjem, skupno uporabo 
avtomobila in javnim prevozom pripomorejo k zmanj{anju 
emisij ogljikovega dioksida, plina, ki nastane z izgorevanjem 
goriva in pomembno prispeva h globalnemu segrevanju 
ozra~ja. Namen knji`ice, ki ji bosta sledili {e knji`ici o var~evanju 
z energijo in izrabi obnovljivih virov, je posredovanje pozitivnih 
sporo~il o trajnostnem prevozu na bolj interaktiven in privla~en 
na~in. Elektronska knji`ica o prometu je v slovenskem jeziku 
dostopna na spletni strani http://www.managenergy.net/
kidscorner/sl/o11/flashbooks.html.

mag.	Barbara	Petelin	Viso~nik,	IJS-CEU

Vrve` na Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru

Bro{ure s projekti programa IEE
Na spletni strani http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/

publications_en.htm so dostopne {tiri nove bro{ure, v katerih 
je zbranih skupno 108 inovativnih projektov, ki so bili izvedeni 
v	 okviru	 programa	 Inteligentna	 energija	 –	 Evropa.	 Tematski	
sklopi, zajeti v posameznih bro{urah, so proizvodnja elektri~ne 
energije iz obnovljivih virov (22 projektov), energetsko u~inkoviti 
izdelki (22 projektov), energetsko u~inkovita gospodinjstva in 
stavbe (48 projektov) ter biogoriva (16 projektov). Predstavljeni 

projekti so zelo raznoliki in obsegajo vse od inteligentne cestne 
razsvetljave, energetsko u~inkovitih stre`nikov, na~inov za 
u~inkovitej{o rabo energije v gospodinjstvih in javnih stavb kot 
primerov dobre prakse na podro~ju energetske u~inkovitosti, pa 
do promocije pasivnih hi{, sodobnega prezra~evanja socialnih 
stanovanj, trajnostnih energetskih sistemov v novih stavbah, 
promocije biodiesla, u~inkovitih politik za uvajanje biogoriv in 
pilotnih aktivnosti za razvoj trga z energetskimi izkaznicami.

mag.	Barbara	Petelin	Viso~nik,	IJS-CEU

Renewable electricity

Make the switch  

22  projects funded by  
the Intelligent Energy –  
Europe programme
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Energy efficiency

Energy-efficient homes and buildings

The beauty  
of efficiency



UèINKOVITO Z ENERGIJO / NOVEMBER 20088

INTERNET

http://www.
gov.si/aure/

Zalo`nik: Ministrstvo za okolje in prostor
Izdajatelj:	Institut	“Jo`ef	Stefan”	-	Center	za	energetsko	u~inkovitost	
Glavni urednik: Boris Selan. Uredni{ki odbor:	Boris	Selan,	Ivana	@olger,	Barbara	Petelin	Viso~nik	in	Igor	Ribi~.	
Naslov uredni{tva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. 
Priprava za tisk: Camera, d. o. o., Ljubljana
Tisk: Present, d. o. o., Ljubljana
Izhaja: 7-krat letno 
Oblikovanje:	Informa	Echo,	Ljubljana.

Naro~ila	za	bilten	U~inkovito	z	energijo	sprejema	IJS	-		Center	za	energetsko	u~inkovitost,	Jamova	cesta	39,	Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si,  
po	faksu	(01)	588	53	77	ali	po	po{ti	na	naslov:	Barbara	Petelin	Viso~nik,	Institut	“Jo`ef	Stefan”,	Center	za	energetsko	u~inkovitost,	
Jamova cesta 39, 1001 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” bo izšla 18. decembra 2008.

ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkov

Ogrevanje bazenov s son~no energijo
Delavnica za na~rtovalce in in{talaterje solarnih sistemov.
Datum: 14. november 2008
Kraj: Koper, Slovenija
Informacije:	www.soncnikolektorji.si

Izkori{~anje vetrne energije
Konferenca o mo`nostih izrabe vetrne energije v Sloveniji.
Datum: 14. november 2008
Kraj: Velenje, Slovenija
Informacije:	martina.karnicnik@kssena.velenje.eu

Odpadki – gro`nja za okolje ali surovina in energija?
Sre~anje na temo evropskih smernic na podro~ju odpadkov 
in okoljskih ciljev na podro~ju ravnanja z odpadki pri nas.
Datum: 27. november 2008
Kraj: Brdo pri Kranju, Slovenija
Informacije:	http://www.finance-akademija.si/okolje/

Bioplin – trajnostni energetski izziv
Konferenca o mo`nostih izrabe bioplina v Sloveniji.
Datum: 28. november 2008
Kraj: Velenje, Slovenija
Informacije:	martina.karnicnik@kssena.velenje.eu

Razredni koledar o podnebnih 
spremembah za ~etrto{olce

Na za~etku {olskega leta je O[ Brezovica pri Ljubljani 
vsem ~etrtim razredom poslala svoj koledar o podnebnih 
spremembah. Glavna lika koledarja sta Polde Medved in 
profesor Gams. Polde prihaja s severnega te~aja, profesor 
Gams pa iz slovenskih Julijskih Alp. Seznanila sta se na spletnem 
forumu ogro`enih `ivali. Polde je tarnal, da mu zmanjkuje ledu 
pod nogami, profesor Gams pa se je spominjal, kako se je kot 
mlad gamsek dri~al po Triglavskem ledeniku. Hitro sta se ujela. 
Od tarnanja sta pre{la k zamislim in sestavila koledar, v katerem 
otrokom razlagata, kako jima lahko pomagajo.

Koledar obravnava tista podro~ja na{ega vsakdanjika, kjer 
lahko u~enci sami najve~ naredijo za okolje. V teh desetih 
mesecih se med drugim pridru`imo dnevu brez avtomobila, 
nau~imo se pravilno prezra~evati, opazujemo drevesa okrog 
na{e {ole, spoznamo mo~ kisa kot ~istilnega sredstva in {e 
in {e. Gams daje u~encem naloge in deli nasvete. Polde pa 
pi{e slovar~ek in uganja razne nor~ije. Na koledarju je tudi 
termometer, s katerim u~enci spremljajo temperaturo v svojem 
razredu. U~itelji si lahko ve~ o podnebnih spremembah 
preberejo v prilo`enem priro~niku, kjer so tudi u~ni listi za 
u~ence, navodila za izvedbo nalog in ideje za dodatno delo. 
Septembra in oktobra smo za u~itelje priredili delavnice, na 
katerih smo jih seznanili z vsebino koledarja, Vida Ogorelc 
Wagner iz Umanotere pa jim je predala Podnebno sporo~ilo.

Koledar je plod ve~ kot petletnega sodelovanja med O[ 
Brezovica pri Ljubljani in Slovenskim E-forumom. Skupaj smo 
sodelovali v mednarodnem projektu FEEDU, v okviru katerega 
smo posneli videospot, v katerem u~enci rapajo pesem o 
dr. Klimi, maskoti Slovenskega E-foruma. Lansko jesen smo 
sodelovali v kampanji Ekosklad pomaga zni`evati CO2 in na 
{oli priredili delavnico o vo`nji za ob~ane, prijazni do okolja. 
O[ Brezovica se je zelo dobro zna{la v {e dveh mednarodnih 
projektih, to sta Activelearning in KidsforFuture.
Idejo	 o	 koledarju	 je	 najprej	 podprlo	Ministrstvo	 za	 okolje	

in prostor RS, kasneje pa sta ji prisluhnila tudi Ministrstvo za 
{olstvo in {port ter Pedago{ki in{titut.

Goranka @nidar De~man, O[ Brezovica, Maja Blejec, SE-f

Koledar je ilustriral akademski slikar Bojan Jurc




