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URE V URE V ŠŠOLIOLI

Novi izzivi za Novi izzivi za ekoekoššoleole

Franci DovFranci Dovčč,,
Velenje, 08. 12. 2009Velenje, 08. 12. 2009

URE V EKOURE V EKOŠŠOLAHOLAH

Projekti v Projekti v ššolskem letu 2009/2010olskem letu 2009/2010

•• Vodenje energetskega knjigovodstvaVodenje energetskega knjigovodstva

•• FlickFlick thethe SwitchSwitch (izklopimo stikala)(izklopimo stikala)

GLOBALNE SPREMEMBEGLOBALNE SPREMEMBE-- 11

•• zaradi rabe fosilnih goriv v ozrazaradi rabe fosilnih goriv v ozraččje je 22 22 
mldmld. ton CO2 na leto. ton CO2 na leto

•• vsako leto vevsako leto večč kot kot 10 10 mldmld. ton smeti. ton smeti

•• 2020 % svet. prebivalstva porabi % svet. prebivalstva porabi 8686% % 
svet. dobrinsvet. dobrin

•• 80 % svet. preb. dele80 % svet. preb. deležžno 14 % svet. no 14 % svet. 
dobrindobrin

GLOBALNE SPREMEMBEGLOBALNE SPREMEMBE-- 22

•• od l. 1900 od l. 1900 –– 2000 se je 2000 se je šštev. svet. prebivalstva tev. svet. prebivalstva 
povepoveččalo od alo od 1,6 na 6 milijard1,6 na 6 milijard

•• šštevilo milijonskih mest povetevilo milijonskih mest poveččalo od alo od 16 na 32616 na 326
•• šštev. os. avt. povetev. os. avt. poveččalo od alo od 0,4 na 520 0,4 na 520 

milijonovmilijonov
•• pripriččakovana akovana žživljenjska doba se je poveivljenjska doba se je poveččala od ala od 

35 na 66 let35 na 66 let
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GLOBALNE SPREMEMBE GLOBALNE SPREMEMBE -- 33

•• v 90. letih v EU z visoko osebno porabo v 90. letih v EU z visoko osebno porabo 
naravnih virov v povprenaravnih virov v povpreččju za ju za 3 3 –– 55--krat krat 
presegli planetarno in presegli planetarno in 
medgeneracijsko sprejemljivo porabo medgeneracijsko sprejemljivo porabo 
naravnih virovnaravnih virov

v 90. letih v EU z visoko osebno porabo naravnih virov v povprev 90. letih v EU z visoko osebno porabo naravnih virov v povpreččju za ju za 3 3 –– 55--
kratkrat presegli planetarno in medgeneracijsko sprejemljivo porabo presegli planetarno in medgeneracijsko sprejemljivo porabo 
naravnih virovnaravnih virov

100010000,110,112020NepalNepal

8008000,070,073838EtiopijaEtiopija

610061004,274,2720402040KitajskaKitajska

15.80015.80011,111,161226122RusijaRusija

30.80030.8007,77,771237123SlovenijaSlovenija

48.00048.00019,019,013.51513.515ZDAZDA

40.20040.20016,216,216.76616.766CanadaCanada

10.50010.5004,284,2826592659SvetSvet

BDP/preb. (vBDP/preb. (v

1000 $)1000 $)
Izpust CO2 Izpust CO2 

(t/preb.)(t/preb.)
Poraba elektrike Poraba elektrike 

(v (v kWhkWh/preb.)/preb.)
DrDržžavaava

KAM PLOVEMO?KAM PLOVEMO?

Perujski ledenik
leta

1980 in 2002

KAM PLOVEMO?KAM PLOVEMO?

Večni sneg na Kilimananjaru leta 
1993 in 2000
Površina ledu od leta 2000 zmanjšala 
za četrtino
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KAM PLOVEMO?KAM PLOVEMO?

-- snesnežžna odeja tanjna odeja tanjššaa
za eno desetinoza eno desetino

-- ledeniki v Himalajiledeniki v Himalaji
(od njih odvisna (od njih odvisna 

1,3 1,3 mldmld ljudi, ljudi, 
se  talijo zelo hitrose  talijo zelo hitro

KAM PLOVEMO?KAM PLOVEMO?

Rumena črta kaže koliko ledu je bilo leta 1979 
kar je belega je stanje ledu danes…

Kam plovemo?Kam plovemo? NOVE GRONOVE GROŽŽNJENJE

•• poraba elektrikeporaba elektrike v drv držžavah EU se bo do leta avah EU se bo do leta 
2030 2030 povepoveččala za 2/3ala za 2/3, , emisije CO2emisije CO2 pa se pa se 
bodo povebodo poveččale ale za 75 odstotkovza 75 odstotkov

•• v 50 letih bo v 50 letih bo šštevilo Zemljanov vetevilo Zemljanov veččjeje za 3,6 za 3,6 
milijardemilijarde (najve(največč v Aziji)v Aziji)
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KAM PLOVEMO?KAM PLOVEMO?

•• poraba elektrikeporaba elektrike v drv držžavah EU se bo do leta 2030 avah EU se bo do leta 2030 
povepoveččala za 2/3ala za 2/3, , emisije CO2emisije CO2 za 75 odstotkovza 75 odstotkov

•• v 50 letih bo v 50 letih bo šštevilo Zemljanov vetevilo Zemljanov veččjeje za 3,6 za 3,6 
milijardemilijarde (najve(največč v Aziji)v Aziji)

•• 33--odstotna gospodarska rast povzroodstotna gospodarska rast povzročči 2i 2--odstotno odstotno 
povepoveččanje porabe energijeanje porabe energije

- povečuje se umrljivost v Evropi in
Aziji zaradi daljših vročinskih valov,

- širijo se območja z nalezljivimi boleznimi,
na primer z boleznimi, ki jih
prenašajo komarji in klopi,

- povečuje se število alergenih pelodov na visokih
in srednjih severnih geografskih
širinah.

Kako naprej?Kako naprej?

-- zmanjzmanjššati porabo energije za      20 %ati porabo energije za      20 %
-- povepoveččati deleati deležž obnovljivih virov energije obnovljivih virov energije 

za    20 % za    20 % 
-- povepoveččati deleati deležž biogoriv na vsaj  10%biogoriv na vsaj  10%
-- zmanjzmanjššati izpuste toplogrednih plinov za ati izpuste toplogrednih plinov za 

vsaj   20%     vsaj   20%     

Kako naprej (Kako naprej (KoebenhavnKoebenhavn 2009)2009)

-- do 2050 zmanjdo 2050 zmanjššati emisije CO2 za 50 %ati emisije CO2 za 50 %
(da bi omejili rast (da bi omejili rast povprpovpr.  globalne temp.).  globalne temp.)

-- splosploššno znino znižžanje od 25 do 40%anje od 25 do 40%
-- EU za 30 % do l. 2020EU za 30 % do l. 2020
-- Japonska do 25 %Japonska do 25 %
-- ZDA 17 % ZDA 17 % (glede na l. 2000, to le 4% v prim. z l. (glede na l. 2000, to le 4% v prim. z l. 

1990)1990)
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Kako naprej?Kako naprej?

•• skupni stroskupni strošški podnebnih ukrepov naj bi ki podnebnih ukrepov naj bi 
leta 2030 znaleta 2030 znaššali od 1,4 do 1,8 odstotka ali od 1,4 do 1,8 odstotka 
svetovnega BDP. svetovnega BDP. 

•• čče ne bomo ukrepali takoj, pa bodo e ne bomo ukrepali takoj, pa bodo 
šškode lahko znakode lahko znaššale od pet do 20 ale od pet do 20 
odstotkov BDP svetovnega odstotkov BDP svetovnega 
gospodarstva. gospodarstva. 

•• 1960 1960 –– 1969  150 1969  150 mldmld $ $ šškodekode
•• 1996 1996 –– 2005  750 2005  750 mldmld $ $ šškodekode

Pravilnika o URE v stavbah in Pravilnika o URE v stavbah in 
rabi OVErabi OVE

●● podlaga za izvajanje Nacionalnega  akcijskega podlaga za izvajanje Nacionalnega  akcijskega 
nanaččrta za energetsko urta za energetsko uččinkovitost 2008 do 2016inkovitost 2008 do 2016
●● drdržžava obvezala, da bo ava obvezala, da bo do leta 2016do leta 2016

zmanjzmanjššala porabo konala porabo konččne energije za ne energije za devetdevet
odstotkov.odstotkov.

●● po novem debelina izolacije po novem debelina izolacije najmanj 16 cmnajmanj 16 cm, , 
vsaka novogradnja bo morala zagotoviti najmanj vsaka novogradnja bo morala zagotoviti najmanj 
25 odstotkov energije iz OVE25 odstotkov energije iz OVE

NacNac. akcijski na. akcijski naččrt za energetsko rt za energetsko 
uuččinkovitost 2008 do 2016  inkovitost 2008 do 2016  -- jan. jan. 
2008 sprejet)2008 sprejet)

9%9% prihranek konprihranek konččne rabe ne rabe 
energije v 9 letih energije v 9 letih –– najmanj najmanj 

4261 4261 GWhGWh inin

1147 1147 ktkt CO2CO2

InstrumentiInstrumenti za za 
izboljizboljššanje  anje  
uuččinkovitosti v javnem inkovitosti v javnem 
sektorjusektorju

•• finanfinanččne spodbude za energetsko une spodbude za energetsko uččinkovito inkovito 
obnovo in trajnostno gradnjo stavb obnovo in trajnostno gradnjo stavb –– 4444 mio mio 
EUREUR

•• finanfinanččne spodbude za energetsko une spodbude za energetsko uččinkovite inkovite 
ogrevalne sisteme ogrevalne sisteme –– 4444 mio EURmio EUR

•• finanfinanččne spodbude za URE elektrine spodbude za URE električčne energije ne energije ––
2121 mio EURmio EUR

•• zelena javna narozelena javna naroččilaila
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PriPriččakovani uakovani uččinkiinki v javnem sektorju v javnem sektorju 
(2008 (2008 –– 2016)2016)

•• Prihranki energije  Prihranki energije  804 804 GWhGWh

•• Prihranki emisij   Prihranki emisij   221 221 ktkt CO2CO2

PORABA ENERGIJE V PORABA ENERGIJE V ŠŠOLAHOLAH

•• nekatere nekatere ššole porabijo ole porabijo 33--krat vekrat večč
energije kot drugeenergije kot druge

•• varvarččevalni potencialevalni potencial v slov. v slov. ššolah znaolah znašša a 
okoli okoli 30 %30 %

•• samo s spremenjenim razmisamo s spremenjenim razmiššljanjem ljanjem 
(osve(osveššččanje hianje hiššnikov, unikov, uččiteljev, uiteljev, uččencev) encev) 
bi lahko prihranili bi lahko prihranili 10 do 1510 do 15 %%

PORABA ENERGIJE V PORABA ENERGIJE V ŠŠOLAHOLAH

•• nekatere nekatere ššole porabijo ole porabijo 33--krat vekrat večč
energije kot drugeenergije kot druge

•• varvarččevalni potencialevalni potencial v slov. v slov. ššolah znaolah znašša a 
okoli okoli 30 %30 %

•• samo s spremenjenim razmisamo s spremenjenim razmiššljanjem ljanjem 
(osve(osveššččanje hianje hiššnikov, unikov, uččiteljev, uiteljev, uččencev) encev) 
bi lahko prihranili bi lahko prihranili 10 do 1510 do 15 %%

ŠŠCV VELENJECV VELENJE

•• 1999 energetski pregled1999 energetski pregled
•• po izvedbi ukrepov spec. raba po izvedbi ukrepov spec. raba energenerg. . 

zmanjzmanjššala za 40 % (od 227 na 127 ala za 40 % (od 227 na 127 
kWhkWh/m2)/m2)

•• letni stroletni strošški za energijo od 3,3 zniki za energijo od 3,3 znižžali na ali na 
1,8 % letnih odhodkov1,8 % letnih odhodkov
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OOŠŠ CANKOVACANKOVA

•• obnovili in dogradili pred 7. leti (izolacija, obnovili in dogradili pred 7. leti (izolacija, 
okna)okna)

•• ogrevanje s kotlom na lesno biomaso (prej ogrevanje s kotlom na lesno biomaso (prej 
20.000 l kurilnega olja)20.000 l kurilnega olja)

•• termostatski ventili na radiatorjihtermostatski ventili na radiatorjih
•• dedežžurni uurni uččenci preverjajo temp., odpirajo enci preverjajo temp., odpirajo 

okna, ugaokna, ugaššajo luajo luččii……

Energetsko knjigovodstvo v Energetsko knjigovodstvo v 
Gimnaziji KoGimnaziji Koččevjeevje
•• Merjenje osvetljenosti Merjenje osvetljenosti –– luxmeterluxmeter

•• UGOTOVITVEUGOTOVITVE: : 
-- marsikdaj lumarsikdaj lučči prii prižžgane po nepotrebnemgane po nepotrebnem
-- najvenajveččkrat gorijo lukrat gorijo lučči ob oknihi ob oknih

•• UKREPIUKREPI::
-- nanaččrtno zartno začčeli ugaeli ugaššati luati luččii
-- na stikalih nalepkena stikalih nalepke

Energetsko knjigovodstvo v Energetsko knjigovodstvo v 
Gimnaziji KoGimnaziji Koččevjeevje
•• Anketa o Anketa o energenerg. osve. osveššččenosti:enosti:

UGOTOVITVE:UGOTOVITVE:

-- dijaki se dijaki se premalo trudijopremalo trudijo za zmanjza zmanjššanje porabe energije anje porabe energije 
(uga(ugaššanje luanje lučči na WC, nepotrebno prii na WC, nepotrebno prižžiganje luiganje lučči na hodnikihi na hodnikih
-- zapiranje radiatorjev (izkazalo se je, da dijaki zapiranje radiatorjev (izkazalo se je, da dijaki raje odpirajo raje odpirajo 
okna, kot zapirajo okna, kot zapirajo radiartorjeradiartorje))
-- pripombe dijakov (pripombe dijakov (hodniki so pretoplihodniki so pretopli, v , v nekaterih unekaterih uččilnicah ilnicah 
je prehladnoje prehladno, zra, zraččniki na oknih niki na oknih poziomipoziomi ne tesnijo, zato so jih ne tesnijo, zato so jih 
prelepili)prelepili)

Energetsko knjigovodstvo v Energetsko knjigovodstvo v 
Gimnaziji KoGimnaziji Koččevjeevje

•• VARVARČČEVANJE Z ELEKTRIKO:EVANJE Z ELEKTRIKO:
-- čče bi vse svetilke svetile hkrati 2 uri na dan, bi na mesec porabe bi vse svetilke svetile hkrati 2 uri na dan, bi na mesec porabili ili 
1020 1020 kWhkWh
-- pri vestnem ugapri vestnem ugaššanju luanju lučči bi prihranili od 10 do 20 odstotkov i bi prihranili od 10 do 20 odstotkov 
elektrikeelektrike

•• VARVARČČEVANJE S TOPLOTO:EVANJE S TOPLOTO:
-- hodniki so pretoplihodniki so pretopli
-- pri nekaterih radiatorjih se ne da regulirati toplotepri nekaterih radiatorjih se ne da regulirati toplote
-- predlogi: dijaki naj vepredlogi: dijaki naj veččkrat uporabljajo ventile na radiatorjih, krat uporabljajo ventile na radiatorjih, 
tedensko preverjanje delovanja ventilovtedensko preverjanje delovanja ventilov

•• ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO:ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO:
-- mesemeseččno spremljanje porabe toplotne in elektrino spremljanje porabe toplotne in električčne energijene energije
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Kako energetsko potratne so Kako energetsko potratne so 
javne zgradbe?javne zgradbe?

Poraba energije v razliPoraba energije v različčnih nih 
tipih zgradb (tipih zgradb (kWhkWh/m2a)/m2a)

•• Zelo potratni objekt Zelo potratni objekt -- vevečč kot 250kot 250
•• Potratni objekt Potratni objekt -- 200200––250250
•• PovprePovpreččni objekt ni objekt -- 150150––200200
•• VarVarččni objekt ni objekt -- 100100––150150
•• Zelo varZelo varččni objekt ni objekt -- 5050––100100
•• Nizkoenergijski objekt Nizkoenergijski objekt -- 1515––5050
•• Energijsko pasivni objekt Energijsko pasivni objekt -- manj kot 15manj kot 15

ZAKAJ URE V ZAKAJ URE V ŠŠOLE?OLE?

•• manjmanjšša poraba energije, manja poraba energije, manjšše e 
onesnaonesnažževanje okoljaevanje okolja

●● pravilnika o upravilnika o uččinkoviti rabi energije v inkoviti rabi energije v 
stavbah in rabi obnovljivih virov energijestavbah in rabi obnovljivih virov energije

•• ●● nacionalni akcijski nanacionalni akcijski naččrt za energetsko rt za energetsko 
uuččinkovitost za obdobje 2008 do 2016 inkovitost za obdobje 2008 do 2016 
(jan. 2008 sprejet) (jan. 2008 sprejet) 
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CILJI DRCILJI DRŽŽAVEAVE

•• NacNac. akcijski na. akcijski naččrt za energetsko urt za energetsko uččinkovitost inkovitost 
2008 do 2016  2008 do 2016  -- jan. 2008 sprejet)jan. 2008 sprejet)

•• 9%9% prihranek konprihranek konččne rabe energije v 9 ne rabe energije v 9 
letih letih 

•• PriPriččakovani uakovani uččinkiinki v javnem sektorjuv javnem sektorju
•• Prihranki energije Prihranki energije -- 804 804 GWhGWh
•• ManjManjšši izpusti  i izpusti  -- 221 221 ktkt CO2CO2

SPODBUDE DRSPODBUDE DRŽŽAVEAVE

•• finanfinanččne spodbude za energetsko une spodbude za energetsko uččinkovito inkovito 
obnovo in trajnostno gradnjo stavb obnovo in trajnostno gradnjo stavb –– 44 mio 44 mio 
EUREUR

•• finanfinanččne spodbude za energetsko une spodbude za energetsko uččinkovite inkovite 
ogrevalne sisteme ogrevalne sisteme –– 44 mio EUR44 mio EUR

•• finanfinanččne spodbude za URE elektrine spodbude za URE električčne energije ne energije ––
21 mio EUR21 mio EUR

•• zelena javna narozelena javna naroččilaila

FLICK THE SWITCHFLICK THE SWITCH

•• Evropska fundacija za okoljsko Evropska fundacija za okoljsko 
izobraizobražževanje (FEE) je Slovenijo  izbrala evanje (FEE) je Slovenijo  izbrala 
kot vzorkot vzorččen primer za spremljanje en primer za spremljanje 
izvajanje projekta z naslovom Flick the izvajanje projekta z naslovom Flick the 
Switch. Switch. 

•• V okviru tega projekta V okviru tega projekta žželijo uelijo uččence, ence, 
dijake, njihove udijake, njihove uččitelje in tudi staritelje in tudi staršše e 
spodbujati  k vespodbujati  k veččji skrbi za varji skrbi za varččevanje z evanje z 
energijo.energijo.

Aktivnosti za uAktivnosti za uččenceence

•• merjenje osvetljenosti (merjenje osvetljenosti (luxmeterluxmeter))
•• energetski detektivi (deenergetski detektivi (dežžurni uurni uččenci, ki bodo preverjali, enci, ki bodo preverjali, 

kako ugakako ugaššajo luajo lučči na i na ššoli)oli)
•• anketa (med uanketa (med uččenci in starenci in staršši)i)
•• izdelovanje nalepk in sloganov za stikala izdelovanje nalepk in sloganov za stikala 
•• izdelava plakataizdelava plakata
•• poroporoččila o delu: ila o delu: EkokotiEkokotiččekek, , ššolsko spletno stran, spletno olsko spletno stran, spletno 

stran stran ekoekoššoleole, lokalni mediji), lokalni mediji)
•• tekmovanje (nalepka, slogan, plakat, etekmovanje (nalepka, slogan, plakat, e--predstavitev...)predstavitev...)
•• nagrade in priznanja za najboljnagrade in priznanja za najboljššee
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SKUPAJ BOMO DOSEGLI VEČ!

HVALA


