
 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ZA OTROKE 
  

v okviru projekta Švicarskega prispevka  
 

“Obnovljivi viri energije v primorskih občinah” 
PTP, Vrtojba, 25. september 2013,  

Rajko Leban, univ.dipl.inž.str., direktor GOLEA       

http://www.petrol.si/


Agencija GOLEA 

• Ustanovitev agencije GOLEA v l. 2006 v okviru EU programa »Intelligent 

Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij 

po celotnem prostoru EU, s strani Mestne občine Nova Gorica. 

• Poslanstvo agencije: doseganje trajnostnega energetskega razvoja in 

energetske samooskrbe Primorske. 

• Področje delovanja: celotna Primorska, 23 občin v treh statističnih regijah 

http://www.petrol.si/


Agencija GOLEA 

Izdelava lokalnih energetskih konceptov občin, Miren-Kostanjevica, Brda, 

Kanal ob Soči, Tolmin, Cerkno, Bovec, Sežana, Vipava, Divača, Šempeter – 

Vrtojba, Ajdovščina, Pivka;  

Plan za leto 2013: nov LEK Tolmin, SEAP Tolmin, SEAP Divača, SEAP Miren-

Kostanjevica, SEAP Brda,… SEAP EZTS GO.  
 

Izvajanje energetskega menedžmenta v 

občinah: MO Nova Gorica, Brda, Miren – 

Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Kanal,  

Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Divača, Ilirska 

Bistrica,  Tolmin, Kobarid, Bovec, Komen,…  

Plan za leto 2013: v delovanje lokalne 

energetske agencije vključiti še ostale 

zainteresirane občine Renče – Vogrsko, 

Pivka, Mestna občina Koper,…  

Energetsko 

planiranje

Energetska politika

Preverjanje

Nadzorovanje, 

merjenje in analiza

Notranja presoja

Neskladnosti, 

popravki, korektivni 

in preventivni ukrepi

Vodstveni 

pregled

Izvajanje in 

delovanje

Nenehno 

izboljševanje
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CSRE v OBČINAH  

• Energetski informacijski sistem – CSRE GOLEA 

• 10 občin, trenutno preko 50 objektov 

• Plan za 2013: 100+ objektov 

http://www.petrol.si/


CSRE v OŠ  

ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA  CSRE  V  OSNOVNI  ŠOLI 

OBČINA
Odgovorna oseba za 
energetiko in okolje

GOLEA

Energetski menedžer

ŠOLA
Odgovorna oseba za 
energetiko

računovodstvo

ravnatelj

učitelji

hišnik

PRIHRANKI:  

cca 10-15% organizacijski ukrepi  

- izvajanje CSRE (licenca, vodenje) 

- občina (zmanjšanje stroškov) 

- šola (nagrada za učence) 
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OKOLJSKA IZKAZNICA  

Katere vrste energije potrebujemo za bivanje in delo v stavbi? 

Toplota -> ELKO, UNP, Biomasa,… 

Mehansko delo -> Električna energija 

Svetloba -> Sončno sevanje, Električna energija 

Voda  

http://www.petrol.si/


TOPLOTA  

Organizacijski ukrepi 

• Primerne temperature v 

prostorih 

• Pravilno zračenje 

• Ozaveščanje uporabnikov 

• Nezastrta ogrevala 

• Prilagajanje ogrevalnih 

režimov 

• Redno vzdrževanje 

 

 

 

Odprto okno „na kip“ 

Enourno zračenje učilnice 

http://www.petrol.si/


ELEKTRIČNA ENERGIJA 

Organizacijski ukrepi 

Ugašanje luči  

Izkoriščanje naravne svetlobe 

Redno čiščenje svetil 

Izklop naprav (stand-by) 

Zmanjšanje konic 

Prilagajanje tarifnim sistemom 

Zmerna uporaba klimatskih naprav  

Ozaveščanje uporabnikov 

 

http://www.petrol.si/


NOTRANJA RAZSVETLJAVA  

Investicijski ukrepi 

Energijsko učinkovita svetila 

Samodejno krmiljenje razsvetljave  

Energijsko učinkovite naprave (A++) 

 

Zastarela svetilka 

Sodobna svetilka 

http://www.petrol.si/


ENERGETSKO 

KNJIGOVODSTVO  

• obvezno po zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega   

zakona EZ-D za vse stavbe z uporabno   površino nad 500m2 v uporabi 

organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Ur. List RS št. 22/2010 

 • Knjigovodstvo samo po sebi ne prinaša prihrankov!  

 Kakšni so vaši stroški za energijo? 

Kolikšna je vaša poraba energije? 

Ste učinkoviti? 

Imate plan izboljševanja energetske učinkovitosti? 

Uvajanje energetske učinkovitosti je proces ! 

http://www.petrol.si/


CSRE  

Analiziramo podatke 

Glede na obstoječe stanje si postavimo cilj 

Predlagamo ukrepe 

Opozarjamo na odstopanja 

Ovrednotimo organizacijske ter investicijske ukrepe 

Ciljno spremljanje rabe energije 

http://www.petrol.si/


CSRE prvi koraki  

1. Vodenje evidence o porabi in strošku energije in vode 

 mesečni podatki na osnovi prejetih faktur 

2. Določitev in primerjava osnovnih kazalnikov učinkovitosti  

 Letna poraba energije na enoto površine, 

 Strošek energije na učenca, zaposlenega,…, 

 Poraba toplote glede na zunanjo temperaturo,… 

 

http://www.petrol.si/


CSRE prvi koraki 

Izdelava evidence objektov v domeni Občine 

Evidentiranje odgovornih oseb 

 Glavna odgovorna oseba v občini 

 Osebe za vnos podatkov po objektih 

 Odgovorne osebe za rabo energije po objektih 

Predstavitev pristopa k vzpostavitvi osnovnega sistema 

 Predstavitev sistema CSRE 

 Predstavitev WEB informacijskega orodja 

 Predstavitev kazalnikov 

http://www.petrol.si/


CSRE prvi koraki 

 

Fotokopije vseh računov za energijo in vodo 

 Električna energija 

 Energija, omrežnina 

 Voda  

 Račun Komunale 

 Energent za ogrevanje (ELKO, UNP, daljinska toplota,…) 

 Zadnji račun 

Evidenca drugih merilnih mest 

http://www.petrol.si/


CSRE drugi korak 

1. Vzpodbujanje ukrepov v nižanje stroška za energijo: 

 organizacijski ukrepi, 

 manjši investicijski ukrepi. 

2. Postavitev ciljnih vrednosti 

   letne ciljne vrednosti, mesečna kontrola,… 

3. Vzpostavitev sistema odgovornosti 

 Periodični sestanki z odgovornimi osebami v občini: 

 Uvajanje sistema  

 Pregled stanja na področju rabe energije 

 Spodbujanje ukrepanja 

PARETO princip 

http://www.petrol.si/


CSRE v OŠ  

GOLEA
Krovni 

energetski 
menedžer

ŠOLA
Odgovorna oseba za 
energetiko in okolje

MŠŠ občina

Dobavitelji 
energije

Informacijski 
sistem

Zajem podatkov
(mesečni nivo)

Zajem podatkov
(trenutni nivo)

Energetski nadzorni sistem

GOLEA:
Informacijske in izobraževalne aktivnosti
Spremljanje učinkovitosti rabe energije
Sodelovanje pri izvajanju investicij

Informacijski sistem 
ciljnega spremljanja 
rabe energije
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CSRE v OŠ  

Mesečna poraba kurilnega olja v vrtcu Tolmin: 

http://www.petrol.si/


CSRE v OŠ  

Primerjava rabe ELKO in zunanje temperature: 

M&T diagram - Vrtec Tolmin 

Regresijska premica leta 2008 

http://www.petrol.si/


CSRE v OŠ  

Odstopanje porabe od ciljne vrednosti: 

Prihranek 110 MWh v treh letih 

11.000 litrov  x 0,72 €/liter 

 
7.900 €   

http://www.petrol.si/


CSRE v občini  

Spremljanje rabe električne energije za javno razsvetljavo: 

Porabnik: Zatolmin 1, Odjemno mesto: 604 

http://www.petrol.si/


CSRE v OŠ  

Zmanjšanje rabe električne energije po sanaciji JR: 

- 40%  

Stanje 

1.9.2011  

Povp. pred sanacijo  

2010 

Zamenjava 

 svetilk  
Odjemno mesto JR Selišče   

http://www.petrol.si/


ENERGETSKA 

IZKAZNICA  

http://www.petrol.si/


OKOLJSKA IZKAZNICA  

http://www.petrol.si/


ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB  

OBČINA STAVBA 

PREDVIDENA 

VIŠINA 

NEPOVRATNIH 

SREDSTEV 

PRIHRANEK 

ENERGIJE  

(MWh) 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA DOM NA VIDMU 1. 823.007,25 € 919 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
CENTRALNI VRTEC  in VRTEC 

MOJCA NOVA GORICA 5. 
355.643,87 € 297 

OBČINA BRDA OŠ DOBROVO 30. 574.865,73 € 296 

MESTNA OBČINA KOPER VRTEC SEMEDELA 44. 271.424,63 € 105 

MESTNA OBČINA KOPER OŠ PRADE 98. 566.347,72 € 210 

OBČINA PIRAN OŠ PIRAN 51. 812.096,44 € 371 

*OBČINA CERKNO OŠ CERKNO 67. 1.121.732,49 € 461 

OBČINA DIVAČA 

OBČINA DIVAČA 

OŠ DIVAČA 110. 

POŠ SENOŽEČE 81. 

602.632,40 € 

311.002,17 € 
226 

119 

*OBČINA TOLMIN ŠC TOLMIN 98. 2.310.854,57 € 1.071 

SGLŠ POSTOJNA SGLŠ POSTOJNA (leto 2011) 954.537,64 €  356 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

(2013) 
1.607.127,61 € 1.177 

SKUPAJ   10.311.272,52 € 5.608 MWh 

ZMANJŠANJE EMISIJ CO2: 1.499 ton 

http://www.petrol.si/


ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB  

OBČINA STAVBA 

PREDVIDENA 

VIŠINA 

NEPOVRATNIH 

SREDSTEV 

PRIHRANEK 

ENERGIJE  

(MWh) 

OBČINA IDRIJA OŠ IDRIJA 66,61 440.712,45 € 536 

MESTNA OBČINA KOPER OŠ DUŠANA BORDONA 64,13 404.372,74 € 350 

MESTNA OBČINA KOPER VRTEC KEKEC 64,13 191.019,52 € 137 

MESTNA OBČINA KOPER VRTEC MARKOVEC 63,91 292.944,12 € 166 

OBČINA KOBARID OŠ KOBARID 63,5 343.833,49 € 357 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OŠ BILJE 63,44 106.479,18 € 78 

OBČINA  ŠEMPETER-VRTOJBA OŠ  VRTOJBA 62,45 198.072,53 € 157 

OBČINA TOLMIN 

OBČINA TOLMIN 

OŠ PODBRDO 62,05 

ZD TOLMIN 61,64 

232.949,63 € 

117.301,64 € 
218 

105 

OBČINA RENČE-VOGRSKO OŠ RENČE 60 258.828,85 € 234 

OBČINA PIRAN 
VRTEC MORNARČEK   

IN VERTEC SEČOVLJE   60,81 
331.377,49 €  220 

OBČINA KANAL VRTEC DESKLE 52,86 163.179,62 € 72 

OBČINA AJDOVŠČINA VRTEC OB HUBLJU 47,22 155.657,30 € 64 

OBČINA  ILIRSKA BISTRICA OŠ DRAGOTINA KETTEJA 334.077,52 € 352 

SKUPAJ   3.570.806,08 € 3.046 MWh 

ZMANJŠANJE EMISIJ CO2: 792 ton MO Koper: OŠ Antona Ukmarja in Vrtec Škofije  
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Prenove JR  

OBČINA RAZPIS 

PREDVIDENA VIŠINA 

NEPOVRATNIH 

SREDSTEV 

PRIHRANEK 

ENERGIJE (MWh) 

OBČINA AJDOVŠČINA UJR 116.953,39 € 589 

OBČINA AJDOVŠČINA PETROL URE 25.675,43 € 97 

OBČINA KANAL UJR 83.629,25 € 262 

OBČINA  BRDA PETROL URE 175.249,20 € 292 

OBČINA MIREN – 

KOSTANJEVICA  
UJR 46.511,40 € 133 

MO NOVO MESTO UJR 435.492,84 € 1.522 

SKUPAJ 883.511,51 € 2.895 MWh 

ZMANJŠANJE EMISIJ CO2: 1.620 ton 

http://www.petrol.si/


sistemi DOLB  

OBČINA PROJEKT 

OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA Mikro DOLB MIREN (realiziran) 

OBČINA BOVEC DOLB BOVEC 

OBČINA KOBARID 
Mikro DOLB Peter Koren s.p. (realiziran) 

Mikro DOLB OŠ Kobarid   

OBČINA  AJDOVŠČINA DOLB AJDOVŠČINA 

OBČINA KANAL 
Mikro DOLB OŠ KANAL,  

Mikro DOLB OŠ DESKLE 

OBČINA TOLMIN 
Mikro DOLB Na Logu Tolmin (realiziran) 

DOLB TOLMIN 

http://www.petrol.si/


ESCO modeli  

http://www.petrol.si/


ENERGETSKO 

POGODBENIŠTVO  

http://www.petrol.si/


OBČINA 
 JAVNI OBJEKTI 
npr. OŠ, vrtci, 

športne 
dvorane,.. 

ESCO 
Energy 

Service 

Company 

 

LEA 
 

 

POGODBENI

KI 

ELEN

A EIB 

IZVEDBA UKREPA URE in OVE 

Ugoden kredit - EIB 

Tehnična pomoč - ELENA 

PLAČILO  

GRADBENE  

SITUACIJE 

POVRAČILO 

INVESTICIJE  

IZ 

PRIHRANKOV 

Lokalne energetske 

agencije z občinami 

pripravijo  nabor 

potencialnih javnih 

objektov  za sanacijo 

Izvedba toplotne zaščite ovoja stavbe, 

menjava zunanjega stavbnega 

pohištva, vgradnja sodobnih sistemov 

ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, 

prenova notranje razsvetljave, … 

ESCO sklad  
ali SID 

banka v 
lasti države 

 

DRUGI VIRI 
SREDSTEV 

Razni razpisi 
ministrstev,  

velikih 
zavezancev,… 

 

DRUGI VIRI 
SREDSTEV 

Razni razpisi 
ministrstev,  

velikih 
zavezancev,… 

 

Prijavitelj je ESCO 

podjetje (zasebna 

sredstva)  

Prijavitelj je občina 

(javna sredstva)  

http://www.eib.org/index.htm


MEDNARODNI PROJEKTI  

http://www.petrol.si/


AGENCIJA GOLEA 

 
 

ALTERENERGY, program IPA Adriatic 
Glavni cilj je prispevati k doseganju višje ravni trajnostne proizvodnje  in rabe energije 

na območju Jadrana ter posredno k ustvarjanju boljšega okolja in varstva naravnega 

okolja. Poslanstvo projekta je spodbujanje trajnostnega energetskega razvoja v 

manjših občinah na območju Jadrana 

 

MEDNARODNI PROJEKTI:  

CLIMEPORT, program MED 
Vanj je vključenih šest sredozemskih pristanišč (španski luki Valencia in Algeciras, 

francoska Marseilles, grška Pirej,  italijanska Livorno in slovenska Luka Koper). Projekt 

spodbuja pristanišča v Sredozemlju k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v ozračje in 

hkrati spodbuja k učinkovitejši rabi energije. 
 

MARIE, program MED 
Cilj projekta je ustvariti trajnostne razvojne možnosti za vzpostavitev tehničnih, 

ekonomskih in družbenih temeljev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na 

območju Mediterana, skladno z evropsko zakonodajo, programi in standardi. 

http://www.petrol.si/


Strateški projekt MARIE 

PILOTNI PRIMER – SLO 
 

Energijska prenova občinske stavbe v Dobrovem v Goriških Brdih 

Izvedba razširjenega energetskega pregleda 

Uvedba energetskega knjigovodstva 

Ciljno spremljanje rabe energije 

 Namestitev inovativno izolacijskega sloja 

Uvedba ESCO modela 

Direktiva o učinkovitosti stavb (2010) – JAVNI SEKTOR ZA ZGLED 
novogradnje blizu 0 energijske, 3% letna obnova javnih stavb s površino nad 250 m2 

http://www.petrol.si/


Občinska stavba BRDA 

• Ogrevana površina 460 m2 

• Prehod na obnovljiv vir ogrevanja (TČ, Biomasa) 

• Prenova sistema razsvetljave 

• Vgradnja prezračevalnega sistema 

• Toplotna izolacija podstrešja 

• Zamenjava stavbnega pohištva 

• Toplotna izolacija fasade – inovativni naravni 

material (FGG UNI LJ) 

• Prikaz podatkov o rabi energije na zaslonu v avli 

 

• Zaključna konferenca projekta v Brdih 

(promocija) 

• Primer dobre prakse  en. sanacije po ESCO 

modelu 

  UNP-ogrevanje 
Električna 
energija Skupni stroški 

enota kWh € kWh € € 
Povprečje 

2005-2007 72.400 5.400 14.900 2.020 7.420 



AGENCIJA GOLEA 

 

 

ENERGYVILLAB, program SLO – ITA  
S projektom se v čezmejnem področju namerava ustanoviti mrežo živih laboratorijev 

(Living Lab), imenovanih  EnergyViLLab v povezavi z t.i. RRM aplikacijami 

(RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE:Rationale Use of Energy - 

racionalna raba energije, MOB:Sustainable Mobility System) ter vključevanjem 

proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov. 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PRIMORSKIH OBČINAH, Švicarski prispevek 
V projektu sodelujejo naslednje primorske občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, 

Tolmin, Koper, Pivka, Ilirska Bistrica, Piran in Pivka. Prva aktivnost projekta zajema 

postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji na odseku hitre ceste Vrtojba-

Bazara moči 167 kW. Druga aktivnost projekta zajema obnovo 14 kotlovnic z zamenjavo 

dotrajanih kotlov na kurilno olje s kotli na lesno biomaso v osnovnih šolah, vrtcih in drugih 

javnih stavbah (skupaj 32 stavb) na območju širše primorske. Tretja aktivnost je 

namenjena promociji učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Del triletne 

kampanje zajema tudi izobraževanje mladih v osnovnih šolah 

http://www.petrol.si/


Zasnova projekta: 

• 20.11.2007: podpis sporazuma med Vlado Republike Slovenije in  Švicarskim 

zveznim svetom o izvajanju Slovensko-Švicarskega programa za zmanjševanje 

gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni EU; 

• 27.6.2008 prijava projekta “Obnovljivi viri v Primorskih občinah” 

• 18.12.2009: podpis projektnega sporazuma med Slovenijo in Švico o 

sofinanciranju projekta “Obnovljivi viri v Primorskih občinah”; 

• 6.5.2010: podpis Implementacijskega sporazuma med SVREZ in agencijo 

GOLEA-URADNI ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA 

PROJEKT “OVE V PRIMORSKIH OBČINAH” 

• Začetek projekta: leto 2010. 

• Predvideni zaključek: junij 2014 

 

http://www.petrol.si/


• Vrednost projekta: 5.292.800 CHF oziroma 3.308.000 EUR 

• Projekt je sestavljen iz treh delov oz. sklopov: 

• 1. del (sklop 1): postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupno ograjo 

HC Vrtojba – Podnanos v občini Šempeter - Vrtojba; 

• 2. del  (sklop 2): prenova 11 in zamenjava energenta iz kurilnega olja na 

lesno biomaso z 15-letno dobavo toplote; 

• 3. del  (sklop 3): izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov 

energije ter učinkovite rabe energije; 

PROJEKT “OVE V PRIMORSKIH OBČINAH 

http://www.petrol.si/


• Postavitev male fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti 

na odseku hitre ceste H4-pododsek 0380 CP Bazara-MP Vrtojba. 

• Podatki o elektrarni: 

• moč: 167 KWp, 

• letna proizvodnja: 183,7 MWh, 

• Predviden začetek del: junij 2012  

• Vrednost sklopa - aneks 585.164 €, 83% donator, 17% občina 

 

Sklop 1 

http://www.petrol.si/


Sklop 2 

Vrednost sklopa 2: aneks 1.606.616 EUR, 60% donator, 40% občina 

Prenova enajstih kotlovnic, zamenjava energenta iz kurilnega olja na lesno 

biomaso (peleti, sekanci) v šolah z 15 letno dobavo toplote – izbira najboljšega 

in ne najcenejšega izvajalca! 

• OŠ Dobrovo POŠ Kojsko (občina Brda), 

• Knjižnica Tolmin  (občina Tolmin), 

• OŠ Hrvatini,  OŠ Šmarje (mestna občina Koper), 

• OŠ Sečovlje in OŠ Sveti Peter (občina Piran), 

• OŠ Ilirska Bistrica, OŠ Knežak (občina Ilirska Bistrica) 

• OŠ Cerkno (občina Cerkno), 

• Triglavski narodni park Trenta, 

• OŠ Košana (občina Pivka). 

• POŠ Trnovo (mestna občina Nova Gorica) 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

STROŠKI OGREVANJA V OBDOBJU 15 LET 
Z IN BREZ INVESTICIJE OŠ SEČOVLJE 

cena orgevanja z investicijo 

246.146 

370.800 

SKUPNI STROŠKI OGREVANJA V DOBI 15 LET 
cena orgevanja z investicijo 

http://www.biomasa.si/files/34/_systemfiles/gallery/452/2385.jpg
http://www.biomasa.si/files/34/_systemfiles/gallery/452/2384.jpg
http://www.petrol.si/


• Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije ter 

učinkovite rabe energije, aneks 540.000 €, 60% donator, 40% občine in GOLEA. 

• izdajanje brošur na temo OVE in URE za gospodinjstva in pravne osebe, 

• organiziranje krožkov v šolah na temo OVE in URE, 

• organiziranje kvizov v šolah na temo OVE in URE, 

• izdelava internetnega portala na temo OVE in URE, 

• nastopanje na konferencah in sejmih na temo OVE in URE, 

• organiziranje konferenc na temo OVE in URE, 

• produkcija TV in radijskih oddaj na temo OVE in URE 
 

Sklop 3 

http://www.petrol.si/


Struktura mreže izobraževanja 

• cca 70 razredov (skupin)            x 
15 otrok 

• Končno število okoli 1.000 otrok   
Otroci starosti od 5 do 12 let 

• UDELEŽENCI SEMINARJEV: 

• Tolmin: 24 

• Nova Gorica 21 

• Koper 26 

• Postojna 14 

Učitelji in vzgojitelji 

• REGIJSKI KOORDINATORJI: 

• Gimnazija Tolmin gimnazija.tolmin@guest.arnes.si 

• TŠC Nova Gorica maja.smole@tsc.si 

• STŠ Koper            ravnateljsts@gmail.com 

• SGLŠ in ŠC Postojna cvetka.kernel@guest.arnes.si 

Izvajalci-
mentorji  

 

• GOLEA  www.golea.si  info@golea.si  

• Koordinator izobraževanja: Ivana Kacafura 

• Vodja projekta: Primož Ladava 

• Direktor: Rajko Leban   

Izvajalska 
agencija 

mailto:gimnazija.tolmin@guest.arnes.si
mailto:maja.smole@tsc.si
mailto:ravnateljsts@gmail.com
mailto:cvetka.kernel@guest.arnes.si
http://www.golea.si/
mailto:info@golea.si
http://www.petrol.si/


Vsebina delavnic 

• Teoretičen uvod o varčni in 
učinkoviti rabi energije 

• Delavnica 1: Kako sestaviti model 
hiše in porabnikov 

• Delavnica 2: Oblikovanje priprave 
za izvedbo delavnice z otroki 

URE 

Učinkovita raba 
energije 

Tolmin, Nova 
Gorica, Koper in 

Postojna 

• Teoretičen uvod o obnovljivih virih 
energije 

• Delavnica 1: Kako sestaviti modele 
in merilnike 

• Delavnica 2: Oblikovanje priprave 
za izvedbo delavnice z otroki 

OVE 

Obnovljivi viri 
energije 

Tolmin, Nova 
Gorica, Koper in 

Postojna 

http://www.petrol.si/


Struktura izobraževanja  

• Dve 
izobraževanji 

• 1. URE dec.11 
2. OVE mar.12 

Brošure, 

modeli 

• Teoretičen uvod    
Rajko Leban 

Podpora 
učiteljem in 
vzgojiteljem 

• Delavnica 1        
Nejc Božič 

Modeli 

• Delavnica 2 
Ivana 
Kacafura 

Priprava, 
vaje, 

naloge… 

http://www.petrol.si/


Vsebine za otroke  

http://www.petrol.si/


Didaktični model  

Alternativni viri energije v modelu: 

Porabniki v modelu: 

Meritve v modelu (P, I, U, Wel=Pt [kWh]): 

Nadgradnja modela: 

• Povezava modela s PC-jem 

(USB- ključek z EM 

komunikacijo) 

http://www.petrol.si/


Učne situacije, naloge 

Meritve fizikalnih veličin Sestavljanje hiše po načrtu 

Programiranje kontrolnih 

terminalov 

Dokumentiranje in obdelava 

meritev in spoznanj 

http://www.petrol.si/


 VARČEVANJE Z ENERGIJO 

Piramida varčevanja z energijo: 

Najprej analiza rabe in ukrepi za zmanjšanje rabe nato celovita prenova 

 in na koncu uvajanje obnovljivih virov energije.  

 

http://www.petrol.si/


UČINKOVITA RABA ENERGIJE 

http://www.petrol.si/


KAJ JE TO ENERGIJA? 

Energijo je na kratko težko opredeliti, zato bomo na vprašanje odgovorili s 

primerom. 

Energija je sposobnost sistema ali telesa, da opravlja delo, 

 sposobnost opravljanja dela (potencialna energija), 

 pretvorbo te sposobnosti v gibanje (kinetična energija). 

  Ki se meri:  

  Enota: 1 newton * 1 meter = 1 joul  

  1 J = 1 N * m =   

  1 KWh je delo, ki ga opravi porabnik z močjo 1 kW v eni uri.  

Moč je torej hitrost s katero se delo opravi.  

Je delo / časom.   1W = J / s 

 1 watt je moč toka 1 ampera z napetostjo 1 volt. 

Moč kotla, el.porabnika merimo v kW – kilowattih, el.energijo, toploto pa v kWh.  

 

http://www.petrol.si/


VRSTE ENERGIJ 

Kinetična – (prehodna energija, gibanje delcev ali valov): 
-energija vetra (gibanje zraka), 

-električni tok (gibanje elektronov), 

-toplotna energija (gibanje molekul), 

-svetlobna energija (gibanje EM-valov oz.fotonov), 

-energija zvoka (tlačni val, kot posledica gib.molekul). 

Potencialna (nakopičena energija, ki čaka da se sprosti): 

-prožnostna (vzmet), 

-težnostna (zajezena voda), 

-kemična (izgorevanje goriv, baterije,..) 

-jedrska (cepitev ali zlitje atomskih jeder) 

Mehanska energija (delo) in toplota sta prehodni energiji:  

 

http://www.petrol.si/


RABA ENERGIJE 

Če hočemo varčevati moramo vedeti koliko in kje porabimo: 
Če bi sešteli vse položnice in izračunali porabo po porabnikih bi dobili:  

 

Ob upoštevanju strukture rabe energije v Sloveniji, kjer smo v letu 2007 

pretvorili 307 PJ primarne energije, pretežno iz fosilnih goriv,  ugotovimo, da 

imamo zelo velik strošek za ogrevanje stavb – priložnost za varčevanje.  

 

http://www.petrol.si/


 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 
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 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 
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 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 
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 TERMOVIZIJA IN ENERGIJSKO ŠTEVILO 

 

 

 ENERGETSKA IZKAZNICA ŠOLE – KAKO VARČNI SMO? 

http://www.petrol.si/


CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA ŠOLE 

 

 

Celovita energetska sanacija:  

-izvedba toplotne zaščite ovoja stavbe, 

-menjava zunanjega stavbnega pohištva, 

-vgradnja sodobnih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja ter sistemov  

  soproizvodnje toplote in elektrike,  

-prenova notranje razsvetljave,  

-namestitev male fotonapetoste elektrarne na streho objekta.  

http://www.eib.org/index.htm


 RABA ENERGIJE 

V občini  Kanal imamo naslednjo rabo energije v javnih stavbah: 

http://www.petrol.si/


 RABA ENERGIJE 

Struktura vseh porabnikov v MONG leta 2007: 



 RABA ENERGIJE 

Poraba energije po Euristatu: 

Analiza mikro DOLB OŠ Kobarid: 

Slovenija 2007,  

končna energija v stavbah 

 

http://www.petrol.si/


 OGREVANANJE STAVB 

Bilanca toplotnih tokov: 

Največ toplotnih izgub je 

skozi ovoj stavbe (stene 

cca 35%, streha  cca 25%, 

okna cca 10%, prepih cca 

15%). 

Z zamenjavo stavbnega 

pohištva in izolacijo ovoja 

rabo toplote prepolovimo.    

 

http://www.petrol.si/


 OGREVANANJE STAVB 

Po ustrezni izolaciji ovoja stavbe 

padejo transmisijske izgube na 

nivo ventilacijskih.  Le z vračanjem 

toplote odpadnega zraka nadalje 

zmanjšamo tudi ventialacijske 

izgube in lahko dosežemo 

nizkoenergijski razred stavbe 

(Pures2010). 

http://www.petrol.si/


PRIMARNE ENERGIJE 

Primarne oblike energije (notranja energija goriv) človeku niso neposredno 

uporabne in jih mora “pripraviti” v koristno obliko:  

 

 

Energija se vedno ohranja, ni jo mogoče ustvariti ali uničiti. Pri prehajanju 

iz ene oblike v drugo imamo izgube (kvaliteta energije se zmanjša). 

Temperatura 0K je nedosegljiva. Iz nič ni nič, samo toliko lahko dobiš kot daš, 

to je mogoče samo pri absolutni ničli, ta pa je nedosegljiva.  

 

 

http://www.petrol.si/


OBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE 

- vir energije, življenja,.. je sonce 

 vodni cikel 

 ogljikov cikel   

  

http://www.petrol.si/


OBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE 

Obnovljive oblike primarne energije: 
 

SONČNA ENERGIJA:  
 

-direktna vpadla sončna energija  

 sprejemniki toplote 

 sončne celice 

 

 

 

-indirektna vpadla sončna energija  

 biomasa 

 geodetska potencialna energija vodnih mas 

 energija vetra 

 energija morja (tokov, valov, notranja) 
 

-kalorična notranja energija zemeljske skorje 

 geotermalna energija 
 

- gravitacijska energija 
 energija bibavice 

 

http://www.petrol.si/


NEOBNOVLJIVE OBLIKE ENERGIJE 

Neobnovljive oblike primarne energije: 
 

-notranja, kemično vezana energija fosilnih goriv  

 trda goriva (črni in rjavi premog, lignit, šota,..) 

 plinasta goriva (zemeljski plin) 

 kapljevita goriva (nafta) 

-jedrska energija 

 jedrska fizija (cepitev težkih atomskih jeder – U235, Pt239) 

 jedrska fuzija (spajanje atomskih jeder – H) 

-kemično vezana energija odpadkov (nevarni komunalni odpadki) 
 

 

 

http://www.petrol.si/


 PRIHODNOST – OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

http://www.petrol.si/


 POTENCIAL ENERGIJE SONCA 

http://www.petrol.si/


 POTENCIAL ENERGIJE SONCA 

Intenzivnost sončnega sevanja 

je odvisno od vremena in 

letnega časa.   

Direktno sevanje pade na 

zemljo brez odklona. 

Difuzno sevanje se pri 

oblačnem vremenu razprši. 

http://www.petrol.si/


 POTENCIAL OVE  

Primorska ima ugodno lego za večjo izrabo sončne energije. 

http://www.petrol.si/


 SONČNO SEVANJE V SLOVENIJI 

Primorska ima ugodno lego za večjo izrabo sončne energije. 

http://www.petrol.si/


 NEPOSREDNO IZRABLJANJE SONČNE ENERGIJE 

Delovanje je odvisno od razpoložljivega sončnega sevanja. Zato pri 

SSE obvezna raba hranilnika toplote. Razvoj gorivnih celic – 

akumulacija električne energije.  

http://www.petrol.si/


 POTENCIALI ENERGIJE SONCA 

Proces pretvorbe sončne energije neposredno v električno energijo 

je čist in zanesljiv.   

http://www.petrol.si/


 POTENCIALI ENERGIJE SONCA 

Termo-vzgonske elektrarne delujejo tudi pri difuzni svetlobi, v 

dežju,.. Ima pa dokajšnji vpliv na izkoristek barva tal.   

http://www.petrol.si/


 POTENCIALI ENERGIJE SONCA 

Primer sončnega koncentratorja in Stirlingov motor. 

http://www.petrol.si/


 FOTOVOLTAIKA 

Zadnji hit je ultra tanek nanos amorfnega silicija na kristalinem silicijevem 

substratu, izkoristek 17%, cena cca 4 €/Wp. 

Monokristalni silicij  15%, 3 € /Wp; Polikristalini silicij 13%, 2 €/Wp. 

http://www.petrol.si/


 FOTONAPETOSTNI SISTEM NA KREDARICI 

Primer fotonapetostnega sistema v kombinaciji z drugimi viri. 

http://www.petrol.si/


 FOTONAPETOSTNI SISTEMI 

Primer  večjega sistema za proizvodnjo električne energije. 

http://www.petrol.si/


PREDNOSTI – SLABOSTI PV ELEKTRARN 

NEGATIVNI VIDIKI:  

- Letna rast uporabe v EU 40% 

- EU direktiva o odpadkih – obvezna reciklaža o uporabi 

- Leta 2025 bo količina tovrstnih odpadkov znašala okrog 25.000 ton, 

leta 2035 pa skoraj 1.200.000 ton  

 

ZAKLJUČEK: 

- V letih 2009 in 2010 se je rast sončnih elektrarn začela povečevati in 

je leta 2010 presegla vse napovedi, tudi v Sloveniji 

- Porast je posledica vzpodbud preko zagotovljenih odkupnih cenah, 

nova Uredba daje prednost manjšim do 50 kW 

- Za naložbo v SE so primerne lokacije z velikimi površinami, 

ustreznim naklonom in primerno orientiranostjo 

- V strukturi stroškov prevladujejo PV moduli cca 80% 

- Postavitev SE prispeva k povečanju deleža OVE – Nacionalni 

akcijski načrt AN-OVE 

- Odslužene PV je potrebno zelo pazljivo reciklirati 

http://www.petrol.si/


 ZAGOTOVLJEN ODKUP 15-LET 

Glede na spremembo Uredbe se referenčni stroški od 1.1.2012 do 

30.06.2012 znižajo za 30% in nato od 30.06.2012 do 31.12.2012 z 40% 

glede na izh.ceno 2009 (do 50kW 197,55 do 1MW 180,70 €/MWh)  

Investicijski stroški za 1 kWp so padli pri večjih sistemih pod 

2.000€/kWp. Za 1 kWp rabimo cca 10 m2 poševne strehe ugodne lege.  

Z vstopom v sistem podpor Borzen d.o.o. veljajo zagotovljene odkupne 

cene (referenčni stroški) 15 let.  

http://www.petrol.si/


 SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJE - SSE 

Za katere sprejemnike sončne energije se odločimo je odvisno od tega 

za kaj jih rabimo? 

   

http://www.petrol.si/


 HIŠNI SOLARNI SISTEMI 

Z večjo toplotno zaščito stavb ter z nizko-temperaturnim režimom 

ogrevanja je možnost podpore ogrevanju s soncem bistveno večja. 

   

http://www.petrol.si/


 SHEMA SEGREVANJA SANITARNE VODE 

 

 

http://www.petrol.si/


 SHEMA PODPORE OGREVANJU 

 

 

http://www.petrol.si/


 SHEMA SOLARNO HLAJENJE 

 

 

http://www.petrol.si/


 SOLARNO HLAJENJE HIK Godovič 

 

 Osnovna hidravlična shema vezave SHA v 

sistem ogrevanja, hlajenja HIK-a.  

Delovanje je zasnovano na način, da preko 

kanalskega hladilca pohladimo vstopni zrak v 

klimatsko napravo namenjeno hlajenju stavbe. 

Vir toplote so ploščati visoko selektivni 

sprejemniki sončne energije nameščeni na 

terasi. Za odvod odpadne toplote pa ravno 

tako na terasi nameščen suhi hladilec.  

http://www.petrol.si/


 SOLARNO HLAJENJE Inprime Sp. Idrija 

TSS je zasnovan za potrebe solarnega 

hlajenja poleti, dogrevanja objekta pozimi in 

pripravo tople sanitarne vode 

 107 kos SSE SI-SOL 20 2C, 

   taperturna površina 205, 65 m2 

 Vgrajena nazivna toplotna moč149,8 kW 

 Letno proizvedene toplotne energije iz    

   termo solarnega sistema 96,5 MWh/leto 

 Zmanjšanje izpustov toplogrednih emisij   

   ozračje za 36,8 t/leto 
 

Večji klimat, služi za prezračevanje večjega dela 

objekta, ima za podhlajevanje zraka vgrajeno DEC 

sušilno kolo za adsorbcijsko hlajenje. Potrebno 

energijo za hlajenje zagotavlja TSS, na strehi objekta. 

V sončnih dneh lahko hlajenje deluje brez dodatne 

energije, le z uporabo solarnega sistema. Ko hlajenje 

ni potrebno, lahko  energijo sonca koristimo za 

dogrevanje objekta ter pripavo tople sanitarne vode. 

http://www.petrol.si/


 ENERGIJA VETRA 

S pomočjo energije vetra je Krištof Kolumb priplu v Ameriko, so z mlini 

na veter mleli žito,… 

   

http://www.petrol.si/


 ENERGIJA VETRA 
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 ENERGIJA VETRA 
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 HIDROENERGIJA 
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 HIDROENERGIJA 
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 HIDROENERGIJA 
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 HIDROENERGIJA 
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 HIDROENERGIJA 

 

Posebnost ČHE Avče je reverzibilni 

agregat (turbina-črpalka):  

http://www.petrol.si/


 BIOMASA 

 

http://www.petrol.si/


 POMEN BIOMASE 
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 KURILNOST BIOMASE 
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 IZRABA LESNE BIOMASE 

 

http://www.petrol.si/




 KOTEL NA POLENA 
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 BIOMASA IN SONCE 
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 SOPROIZVODNJA  
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 SOPROIZVODNJA  
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 DOLB VRANSKO 

 

http://www.petrol.si/


 SGLŠ SE OGREVA NA  BIOMASO 

 

SGLŠ zamenja en ELKO kotel s  500 kW kotlom na lesno biomaso.  

Javni zavod ne more kandidirati na javne razpise pridobi pa sredstva MŠŠ. 

 Ekoen Ena d.o.o. kandidira  

s prenovo kotlovnice na Volaričevi 

na razpis DOLB 1 in pridobi  

626.441 € javnih sredstev. 

Podeljena koncesija za DOLB 

Postojna center (bolnica, šolski center,..)  

Javor Pivka vgradi KNLB 1950 kW. 

Na sliki izvedba  

zalogovnika  

na SGLŠ Postojna. 



 RABA ENERGIJE: LB SGLŠ Postojna 

• Konec leta 2008 prehod na ogrevanje z biomaso 

• Kotel nazivne moči 500 kW na lesne sekance 

• Zalogovnik tople vode 23.000 litrov 

• Zalogovnik za sekance pod parkiriščem 

• Obstoječi kotel na ELKO služi kot rezerva 

• Energent se plačuje po proizvodnji toplote 
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 RABA ENERGIJE: LB SGLŠ Postojna 

http://www.petrol.si/


 RABA ENERGIJE:  SGLŠ Postojna 

• Tri stavbe 

• 7059 m2 ogrevane površine 

• Ogrevanje iz skupne kotlovnice v dijaškem domu 

Dijaški dom Strojna postaja Šola 

SGLŠ je v sodelovanju z agencijo GOLEA uspešno kandidirala na razpis MŠŠ za 

celovito energetsko prenovo dijaškega doma in strojne postaje.  
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 MIKRO DOLB TOLMIN 

 

Pobuda za izgradnjo DOLB Tolmin s prijavo projekta na GEF je bila v letu 2004 

žal zavrnjena za ogrevanje ŠC, hotela, kinodvorane, občine, upravne enote,…  

Predlaga se ponovna oživitev pobude in realizacijo DOLB ŠC Tolmin.  

V letu 2009 uspešna  

 prijava na DOLB 1: 

Eko les energetika,   

 kotla 500 + 110 kW,  

 12 odjemalcev,   

  826 MWh/leto, 

  trasa 377 m.  

  2.189 kWh/m. 

http://www.petrol.si/


 DOLB NOVA GORICA 

 
 Mlinotest Ajdovščina vgradi KNLB 2.100 kW. Šapla Valter s.p. 

Lokavec pa 110 kW. 

 V sistem daljinske toplote mesta Nova Gorica se bo 

vklopilo DOLB Majske poljane (investitor Eco ATMinvest 

d.o.o.) – delež OVE 30% 

 Celotna proizvedena toplota bo delno pokrivala pasno toploto mesta 

 I. FAZA: 1,35 MW, 410 m toplovoda 

 

 

 

http://www.petrol.si/


 DOLB MIREN 

 

V Mirnu podeljena koncesija za izvedbo mikro sistema DOLB Miren. 

   

http://www.petrol.si/


 GEOTERMALNA ENERGIJA 

http://www.petrol.si/


 GEOTERMALNA ENERGIJA 

http://www.petrol.si/


 OVE  V  GORIŠKIH BRDIH 

 

 

Možnost izkoriščanja geotermalne energije (problem financiranja vrtine).  
Možnost DOLB Dobrovo (odrez,ostanki iz vinogradov – projekt ENERBIOMAS). 
OŠ Kojsko vključena v t.i. Švicarski prispevek.  
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 PRINCIP DELOVANJA TČ 

http://www.petrol.si/


 VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK 

http://www.petrol.si/


 ZMANJŠANJE STROŠKOV STV 

Stroške priprave sanitarne tople vode STV 

zmanjšamo z vgradnjo toplotne črpalke ali z 

vgradnjo solarnega sistema, možnost tudi 

ogrevanja, glede na ogrevalni režim se lahko 

dogreva z obstoječim kotlom na fosilna 

goriva ali preide na obnovljive vire energije.  

http://www.petrol.si/


 ZAKAJ URE? ZAKAJ OVE? 
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• „Zemlje nismo podedovali od naših očetov, temveč smo 

si jo sposodili od naših otrok“…   

 

http://www.petrol.si/


 POVPREČNE CENE ENERGIJE 

Povprečne cene končne in koristne energije – marec 2012.  

Glejte http://www.golea.si 

 

http://www.golea.si/
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 STROŠEK ENERGIJE 

Strošek energije za različne ogrevalne sisteme moči 100 kW. 

 

http://www.petrol.si/


 STROŠEK INVESTICIJE 

Strošek investicije za različne ogrevalne sisteme moči 100 kW. 

 

http://www.petrol.si/


 OVE ZA OTROKE 

 

Ali je to možno? 

http://www.petrol.si/


Ustvarjamo obnovljivo prihodnost 

Mavričniki: 
1. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=2DBrYGCrK28&feature=related 

2. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=zhIMmJl4JTw&feature=related 

3. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=pEURxJbBy5g&feature=related 

4. epizoda: http://www.youtube.com/watch?v=N3KHQqEThWY&feature=related 

 

Ozzy Ozone: 
http://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo 

http://www.youtube.com/watch?v=2DBrYGCrK28&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zhIMmJl4JTw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pEURxJbBy5g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N3KHQqEThWY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo
http://www.petrol.si/

