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PREDGOVOR

UVODNIK
Skrb za okolje, trajnostni razvoj in obnovljivi viri energije so teme, katerim na Tehniškem šolskem centru posvečamo veliko pozornosti. Ko smo ob sodelovanju BSC Kranj
izvedeli za možnost sodelovanja v projektu LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) –
INTERREG IVC, katerega glavne teme so ravno zgoraj opisane, smo se povezali s partnerji iz treh evropskih regij: Syddanmark z Danske, Principado de Asturias iz Španije,
Emilia-Romagna iz Italije. Oblikovali smo podprojekt ESA - (European Sustainability
Ambassadors) - Evropski okoljski ambasadorji. Rdeča nit projekta je ozaveščanje o
pomenu trajnostnega razvoja, varovanja okolja ter varčevanja z energijo na lokalni in
regionalni ravni.

Predstavitve raziskovalnih nalog

V Sloveniji smo v projekt LoCaRe – ESA želeli vključiti čim več šol iz Gorenjske regije in s
pomočjo mentorjev na šolah izpeljati projekte na temo varčevanja z vodo in električno
energijo, ravnanja z odpadki in ogrevanja. Projektu so se priključile naslednje šole:
Osnovna šola Orehek, Osnovna šola Franceta Prešerna, Osnovna šola Šenčur, Osnovna
šola Škofja Loka - Mesto, Osnovna šola Cvetka Golarja, Biotehniški center Naklo, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo, Ekonomska gimnazija in srednja šola
Radovljica, ESIC Kranj-Gradbeno storitvena šola ter Mestna občina Kranj in Občina
Škofja Loka. Svoje delo so učenci, dijaki in študentje pod vodstvom svojih mentorjev
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Bogdan Kladnik

predstavili mednarodnim partnerjem v projektu LoCaRe – ESA v okviru mednarodnega
srečanja v januarju 2012.
Predstavitve so pripravili v angleškem jeziku in vse prisotne presenetili s svojimi rezultati in suverenostjo nastopa. Srečanja sta se udeležila tudi župan Občine Škofja Loka mag.

Poligon za permakulturo v Dolah

Miha Ješe in podžupan Mestne občine Kranj Bojan Homan. Mentorji so delo z dijaki
izvedli s srcem, njihove rezultate in delo pa si lahko ogledate na straneh Zbornika, ki ga
imate v rokah.

Za skupino mentorjev in dijakov smo v času projekta organizirali izobraževalna predavanja, kjer so se nam kot predavatelji pridružili: profesorica ddr. Ana Vovk Korže s filozof-

Predstavitev delovanja rastlinske čistilne naprave

ske Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, mag. Branka Jarc Kovačič iz TŠC Kranj, Aleš
Bregar iz TŠC Kranj, Branka Balantič iz TŠC Kranj, Miha Tomšič in Mihael Mirtič iz Gradbenega inštituta - Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij, Jerneja Klemenčič Lotrič

Poligon za ekoremediacije v Poljčanah

in Tomaž Dintinjana iz Razvojne agencije Sora d.o.o., Katja Kokalj z Biotehniškega centra
Naklo, Bogdan Kladnik fotograf, založnik, koordinator gibanja »Varuhi stvarstva«.

Izpeljali smo tudi strokovno ekskurzijo in si v občini Poljčane ogledali dva učna poligona: za ekoremediacije v Modražah in za permakulturo v Dolah.
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Še nekaj statističnih podatkov: v projektu je sodelovalo 5 osnovnih, 5 srednjih in 2višji
šoli, izdelanih je bilo 14 raziskovalnih nalog, v projektu je bilo udeleženih 224 učencev,
dijakov in študentov, o projektu je bilo obveščenih skoraj 4000 učencev, dijakov in študentov . V času projekta smo informirali preko 10 000 občanov.
Naše okolje je naša največja vrednota. Verjamem, da so tudi tovrstni projekti način
ozaveščanja širših množic o pomenu kvalitete življenja, katere ne predstavljajo le uradni
kazalci rasti BDP. Predvsem je pomembno delo z mladimi in še eno opozorilo nam,
staršem, odraslim: naj bo skrb za okolje iskrena, premišljena in bodimo dosledni, saj
smo s svojimi dejanji vzor naši otrokom.
Nataša Kristan Primšar, vodja projekta

EDITORIAL
Environmental care, sustainable development and renewable sources of energy are
themes which are being given a lot of attention to at Technical School Centre (TSC) in
Kranj. When we learnt about a possibility (through BSC, Kranj) to participate in LoCaRe
project (Low Carbon Economy regions) – INTERREG IVC, the main themes of which are
exactly the above mentioned, we contacted our partners from three European regions:
Syddanmark from Denmark, Principado de Asturias from Spain and Emilia-Romagna
from Italy. Together we devised a Sub-project ESA – European Sustainability Ambassadors. The underlying theme of the project is making people aware of the importance
of sustainable development, care for the environment and saving energy at local and
regional level.
The goal of LoCaRe – ESA project was to include as many schools from Gorenjska
region as possible, and, aided by mentors, carry out projects related to saving water
and electricity, waste treatment and heating. The following schools joined the project: Orehek Primary School, France Prešeren Primary School, Šenčur Primary School,
Škofja Loka – Mesto Primary School, Cvetko Golar Primary School, Naklo Biotechnical
Centre, Škofja Loka School Centre, Vocational School for Carpentry, Radovljica Second-

ary School for Economy and ESIC Kranj – Secondary School for Construction Services,
Municipalities Kranj and Škofja Loka. With the help of their mentors, the pupils and students presented their work to our international partners at our LoCaRe – ESA meeting
in January 2012. They prepared their presentations in English and surprised all present
with their results and self-confidence. Also present at the meeting were mag. Miha Ješe,
the mayor of Škofja Loka, and Bojan Homan, the vice-mayor of Kranj. The mentors and
their students put their hearts into their work, and you can check what they were doing
and what they achieved in this Publication.
As part of our project, educational courses were organized for our mentors and students, where they learned from lecturers: prof. Ana Vovk Korže, double PhD, from
Maribor Faculty of Arts, Branka Jarc Kovačič from TSC Kranj, Aleš Bregar from TSC Kranj,
Branka Balantič from TSC Kranj, Miha Tomšič and Mihael Mirtič from The Institute of
Civil Engineering – Institute for Research and Construction, Jerneja Klemenčič Lotrič
and Tomaž Dintinjana from Sora Agency for Development Ltd, Katja Kokalj from Naklo
Biotechnical Centre, Bogdan Kladnik, a photographer, publisher and co-ordinator of the
“Creation Custodians” movement. We also organized an excursion to Poljčane where we
could observe two learning polygons: eco-remediation in Modraže and permaculture
in Dole.
Some statistical data: 11 elementary, secondary and schools of higher education participated in the project, they produced 14 research assignments, the project comprised
5.000 pupils and students. During the project over 10.000 local inhabitants were given
advice by different media.
Our environment is our most valuable asset. I trust that such projects are a means of
making people aware that the quality of life is more than merely the statistical GDP
growth indicators. Working with young people is of the utmost importance but we,
adults and parents, should not forget that environmental care should be sincere, deliberate and consistent as we present, with our actions, a role model for our children.
Nataša Kristan Primšar, leader of the project
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EUROPEAN
SUSTATINABILITY
AMBSASSADORS
IN DENMARK
LOCARE – ESA
NA DANSKEM

EUROPEAN SUSTATINABILITY AMBSASSADORS I DANMARK
I Danmark har vi valgt at arbejde med projektet på flere alderstrin og med et højt
niveau af lærerinddragelse i såvel planlægning som gennemførsel. Dette har ført til
et bredt felt af forskellige projekter og aktiviteter. Fælles for projekterne har været
formålet og en række rammesættende krav til inddragelse af forældre og barnets hjem
og til synlighed. Rammekravene har varieret i forhold til institutionstype og aldersgruppe.
Formål:

•

Grundlæggende respekt for naturen

•

Der skal skabes bevidsthed om egen rolle og muligheder

•

Højne vidensniveau

•

Kompetenceudvikling

•

Handlekompetence og vilje til at handle

•

Ændre børnenes adfærd og identitet gennem fastholdelse af deres interesse over tid – længe nok til at interessen kan udvikles fra at være situationsbundet til at være indlejret i personligheden.

På folkeskoleområdet har vi gennemført en kvantitativ undersøgelse, der viser nogle bemærkelsesværdige resultater, af projektets effekt. Særligt ses der hos børn og
forældre hørende til skoler der har undervist i bæredygtighed i en længere periode,

en øget motivation til at handle bæredygtigt. Det er med udgangspunkt i den danske
model og resultater der nu er planlagt en undersøgelse af effekten af indsatsen i alle 4
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partnerlande.

På børnehaveområdet er der i samarbejde med pædagoger skabt en række forskellige
aktiviteter, blandt andet kan nævnes Aktion stanniolfri børnehave, hvor der blev arbejdet med at undlade stanniol i madpakkerne; Genbrugs musik, hvor der blev fremstillet
musikinstrumenter af genbrugsmaterialer fra børnenes hjem og Eventyrligt genbrug,
hvor børnene fremstillede slotte og uhyrer af affald hjemmefra, til brug i eventyrfortælling og leg.
Maria Wandahl

EUROPEAN SUSTATINABILITY AMBSASSADORS IN DENMARK
In Denmark we have worked with children from kindergarten to high school. There
was a high level of empowerment in the planning phase as well as in the dissemination
phase.
This has led to the creation of a broad variety of activities in schools and in kindergartens. Common for all the projects has been the aims and some of the scope require-

ments of involvement of parents and making the projects visible in the institutions. The
scope requirements varied depending on the different types of institutions.
Aims:
•

Affections

•

Respect of nature

•

Knowledge

•

Competence

•

Willingness to act

•

Changing the behavior and identity of children through maintaining their
interest over a period of time - long enough for the interest to develop from
situational to personal.

In the primary schools, we conducted a quantitative study that shows some remarkable
results of the impact of the project. It shows increased motivation to act sustainable, especially in the group of children and parents belonging to schools who has taught the
topic of sustainability for a period. Based on the Danish model and results we are now
planning a study of the effect of the dissemination in all 4 participating countries.
In the kindergartens collaboration with educators created a variety of activities for
instance: Action, tinfoil free kindergarten, where the aim was to exclude tinfoil from
lunchboxes; Recycle music, where they made musical instruments from recycled materials
and garbage from the children’s home and Adventure recycling, where the children
made castles and monsters of garbage from home, for use in fairytale telling and play.
Maria Wandahl
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ESA SUB-PROYECTO DE LOCARE-FAEN
La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), como Agencia Regional de la Energía del
Principado de Asturias en España ha dentro del sub-proyecto “Embajadores Europeos
por la Sostenibilidad” (ESA), cuyo objetivo es la integración de un sistema de aprendizaje en diversas áreas de conocimiento relacionados con la sostenibilidad y aplicar
habilidades de comunicación para hacer posible que información científica o especializada llegue a todo el público en general, se ha implicado a los jóvenes para analizar,
planificar, implementar y difundir acciones sostenibles y que éstas sirvan de apoyo para
concienciar a otros ciudadanos a través de sus entornos sociales más próximos.
Por ello se están visitando di versos centros educativos de la región y hasta el momento
se ha llegado a más de 1.500 estudiantes de primaria que se han convertido en embajadores de la sostenibilidad. A su vez se informa también a sus profesores y muchos de
ellos se han convertido en embajadores por la sostenibilidad que conlleva el enseñar
a los niños la importancia de cuidar el Medio Ambiente y conocer los tipos de energías
existentes y cómo ahorrar energía. También se habló con varios ayuntamientos interesados en recibir información y formación en temas relacionados con la energía y la
sostenibilidad.
El método desarrollado en los colegios ha sido la creación del personaje “Energín” que
viene del futuro y nos enseña cómo están usando ellos la energía, sus consumos e
implicaciones en un mundo sostenible. Es una representación de 30’ donde hay dos
personajes (el Bueno y el malo) que nos transmiten la importancia y los beneficios de
la energía renovable y los hábitos en el ahorro energético, a su vez en esta representación interactúan los estudiantes. Después de la obra se divide a los niños en dos grupos
para realizar dos demostraciones prácticas: Una con cinco maquetas de producción de
energía en las que para conseguir que se enciendan ellos mismos tienen que mover una polea y otra un taller en el que realizan un volcán en erupción, un molino de
papel,…Días después se les envía un carnet de embajadores con su número de socio y
se ha creado una cuenta de correo electrónico: energinfaen@xtrm.es que se utiliza para
cualquier tipo de pregunta que quieran hacer tanto profesores como alumnos.
Al finalizar el Proyecto esperamos involucrar a más de 35 colegios de la región, formar
a más de 30 profesores como primeros embajadores, informar a más de 1.500 emba-
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La formación dirigida a municipios fue sobre “Optimización de instalaciones municipales.”

jadores de segundo nivel y finalmente llegar a más de 10.000 personas como embajadores de tercer nivel.
Maria Jesus Rodriguez

ESA SUB-PROJECT FROM LOCARE-FAEN
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), as Regional Energy Agency, representing
the Principality of Asturias in Spain has followed the main objective to integrate to the
learning system some knowledge related with sustainability, and apply communication
abilities to do possible to exchange scientific information in a general public language.
We have involved students, teachers and technicians from regional City Halls in order to
analyze, plan, implement and disseminate sustainable actions and use it as support of
awareness with other citizens from closer social environments.
With this idea, we have been visiting different High Schools of the region and open this
activity to more than 1.500 students from primary school that has become European
Sustainable Ambassadors. Also their teachers have been informed and many of them
have become also Ambassadors with the aim to teach students about the importance
of Environment and on Energy efficiency and savings and renewable. Related with City
Halls, some technicians were also interested on receiving information to use it on their
own towns and we have been giving them some training courses.
The method developed for schools was the creation of a character “Energin” that comes
from the future and show us how they are using Energy consumption and its implications for a sustainable world. It is a play of 30’ where two characterized characters
(good/bad) transmit the importance and benefits of different renewable energy and

energy saving habits. It is also used an interactive play with the students. After the
rehearsal there are two practical demonstrations: One with five scale models for energy
production, with a mechanic mechanism that creates energy helped by the kids and
another it is a craft room showing and explaining about how to do a volcano eruption,
wind mills with paper… Some days later it was sent to the students a membership card
with its partner number on and also it was created an email address: energinfaen@
xtrm.es which is used for feedback with teachers and students.
The training courses given to municipalities were about “Optimization on municipal
installations.”
By the end of the project we expect to: Involve more than 35 schools of the region,
train more than 30 teachers as 1st ambassadors and inform more than 1.500 2nd level
ambassadors and finally reach more than 10.000 people as 3rd level ambassadors.
Maria Jesus Rodriguez
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LOCARE ESA IN EMILIA-ROMAGNA –ITALIA
La protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e le fonti di energia rinnovabili
sono argomenti trattati con attenzione qui al Technical School Centre (TSC) di Kranj,
Slovenia. Quando abbiamo saputo della nostra partecipazione al progetto Lo.Ca.Re.
(Low Carbon Economy regions) – INTERREG IVC, dedicato proprio a quei temi, abbiamo
contattato i partner di progetto: la regione della Danimarca del Sud Syddanmark, il
Principato delle Asturie in Spagna e la regione Emilia-Romagna. Insieme abbiamo impostato il sotto progetto ESA – European Sustainability Ambassadors, la cui idea di base
fosse la creazione di meccanismi di sensibilizzazione alla sostenibilità che, partendo
dalla scuola possa arrivare a coinvolgere una più larga fascia di pubblico.
L’obiettivo dell’azione ESA era di coinvolgere quante più scuole possibile nella regione
slovena di Gorenjska, e, con l’aiuto dei tutor, riuscire a realizzare progetti didattici
nell’ambito del risparmio delle risorse acqua, energia elettrica e gas e della riduzione
dei rifiuti. Hanno aderito le seguenti scuole: scuola primaria di Orehek, scuola primaria
di France Prešeren, scuola primaria di Šenčur, scuola primaria di Škofja Loka – Mesto,
scuola primaria di Cvetko Golar, centro di biotecnologie di Naklo, polo scolastico di
Škofja Loka, scuola professionale di per carpentieri, scuola secondaria per gli studi
economici di Radovljica e la ESIC di Kranj – la Scuola Secondaria per le Costruzioni. Con
l’aiuto dei loro insegnanti, gli studenti hanno presentato i risultati delle loro attività in
occasione del meeting internazionale dei partner di ESA a Kranj a Gennaio 2012. Gli
studenti hanno illustrato in lingua inglese i risultati ai presenti, sorprendendo tutti per
i risultati e la padronanza della materia. Tra i presenti il sindaco di Škofja Loka, e Bojan
Homan, vice sindaco di Kranj. Docenti e studenti hanno investito grandi energie e
partecipazione nei loro lavori; i risultati sono consultabili in questa pubblicazione.

Nell’ambito del progetto, sono stati organizzati corsi per insegnanti e studenti,
tenuti da diversi docenti esterni: prof. Ana Vovk Korže, PhD della facoltà di Arte
dell’università di Maribor, Branka Jarc Kovačič, Aleš Bregar e Branka Balantič della
TSC di Kranj, Miha Tomšič e Mihael Mirtič dell’Istituto di Ingegneria Civile, ricerca
e delle Costruzioni, Jerneja Klemenčič Lotrič e Tomaž Dintinjana dall’Agenzia per
lo Sviluppo di Sora, Katja Kokalj del centro per le biotecnologie di Naklo, Bogdan
Kladnik, fotografo, editore e coordinatore del movimento “Creation Custodians”. È

stata anche organizzata una escursione a Poljčane per studiare i sistemi di bonifica di Modraže e di permacolture di Dole.Qualche numero: hanno partecipato
al progetto 11 scuole di diverso grado coinvolgendo circa 5000 studenti in 14
24

progetti di studio. Circa 10.000 persone hanno ricevuto informazioni a riguardo.
L’ambiente è il nostro ben più prezioso. Attività progettuali di questo tipo possono
aiutarci a rafforzare la consapevolezza che la qualità della vita non può essere misurata
esclusivamente con gli indicatori del prodotto interno lordo. Il lavoro con le giovani
generazioni è di cruciale importanza, ma gli adulti e i genitori non possono dimenticare
la loro funzione di esempio per i più piccoli ed operare in modo sincero, concreto e
coerente nella tutela dell’ambiente.

ESA IN EMILIA-ROMAGNA
Il progetto LoCaRe ESA ci ha dato l’opportunità importante di sviluppare ed implementare strategie locali di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, riuscendo a
coinvolgere scuole e studenti in un’azione di comunicazione verso una più vasta platea
di cittadini. In più, il progetto ha permesso agli attori del partenariato europeo che
l’hanno implementato, di potersi scambiare e arricchire a vicenda di strumenti, esperienze e buone pratiche.
L’idea di coinvolgere gli studenti in qualità di ambasciatori di sostenibilità coincideva
perfettamente con il lavoro che RETE CEA, la rete dei centri di educazione ambientale
della provincia di Modena, porta avanti da anni. Ciò detto, nel lavoro dei CEA l’energia
era forse il tema su cui era stato fatto meno e sicuramente uno degli ambiti più caldi.
LoCaRe ha anche dato l’opportunità di avvicinare l’importante operato che le scuole
realizzano nell’ambito della sostenibilità, al livello istituzionale, specialmente nella prospettiva del Patto dei Sindaci. Il patto dei Sindaci è l’iniziativa che in questi anni riunisce
migliaia di amministrazioni comunali in Europa nell’obiettivo ambizioso di arrivare a
diminuire le proprie emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020.

I OBIETTIVI
Gli obiettivi principali della nostra azione a livello locale erano almeno quattro:

a Fornire agli educatori ed ai docenti nelle scuole specifiche conoscenze
sull’energia sostenibile e ispirazione su possibili attività da proporre in
classe
b Coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie della Provincia
di Modena in attività altamente replicabili
c Raggiungere la cittadinanza con eventi ad hoc
d Trovare sinergie tra le attività didattiche nelle scuole e le azioni delle
amministrazioni locali nell’ambito del Patto dei Sindaci.

LA REALIZZAZIONE
a Fornire agli educatori ed ai docenti nelle scuole specifiche conoscenze

sull’energia sostenibile e ispirazione su possibili attività da proporre in
classe. Tra le prime azioni è stata programmata e svolta una specifica
formazione destinata a docenti ed educatori (i cosiddetti ambasciatori

di primo livello) sul tema della energia sostenibile. Nozioni tecniche di
base, una descrizione dello stato dell’arte sul fronte delle fonti rinnovabili e delle tecnologie di razionalizzazione dei consumi, esempi di progetti
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ed attività svolte nelle scuole, idee sulla costruzione di percorsi didattici
interdisciplinari.

La formación dirigida a municipios fue sobre “Optimización de instalaciones municipales.”

b Coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie della Provincia
di Modena in attività altamente replicabili. Un toolkit semplice destinato
agli educatori della RETE CEA e ai docenti delle scuole per organizzare
e gestire una gara di risparmio energetico tra classi del ciclo primario

e/o secondario. Lo strumento chiave è stato il Quaderno per la raccolta
e l’analisi delle letture dei contatori dell’energia (energia elettrica, gas
e… mobilita in auto). Il quaderno accompagna gli alunni nel calcolo
dei consumi settimanali e mensili per la valutazione dei lori risparmi. La
misurazione è il primo passo verso un uso più consapevole delle risorse
energetiche.
Dopo un primo periodo di test in un’azione pilota, il quaderno e il toolkit
è stato illustrato e distribuito a quasi tutti i centri di educazione ambientale della Provincia di Modena e attraverso di loro agli istituti scolastici.
c Raggiungere la cittadinanza con eventi ad hoc. Tre diversi Energy Day
sono stati organizzati nella Provincia di Modena, rispettivamente a
Pavullo nel Frignano (17 giugno 2011), a Modena (17 ottobre 2011) ed
a Mirandola (17 e 18 febbraio 2012) coprendo così idealmente i territori
montano, urbano e della bassa modenese. Tre giornate di informazione
che hanno offerto incontri, mostre, attività ludiche aperte alla cittadinanza. Gli Energy Day hanno registrato un buon coinvolgimento di pubblico,
soprattutto grazie alla partecipazione sinergica di diversi progetti ed
attività.

Energy Day a Modena.L’iniziativa regionale Facce Energetiche

d Trovare sinergie tra le attività didattiche nelle scuole e le azioni delle amministrazioni locali nell’ambito del Patto dei Sindaci. Raccogliere, ordin
are e raccontare le azioni e le attività sulla sostenibilità a scuola. Questa
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azione punta a realizzare una vetrina online dedicata alle scuole della
Provincia di Modena che possa dare la giusta visibilità e fruibilità alle
buone pratiche locali, mettendole in relazione con gli obiettivi di medio
lungo termine dei comuni firmatari del Patto dei Sindaci. In altre parole
si vuole promuovere una sorta di

Energy Day a Modena: consigli di risparmio alle famiglie

Patto dei Prof, che sia in grado di creare sinergie con le azioni delle amministrazioni comunali in ambito di sostenibilità energetica e ambientale.

COME SI È SVOLTO IL PROGETTO
Alla base del successo del progetto c’è stata certamente la forte sinergia con RETE CEA,
la rete dei centri di educazione ambientale della Provincia di Modena. La collaborazione
ha permesso all’Agenzia per l’energia di Modena di coinvolgere un numero importante
di docenti e di scuole sul territorio. Similmente, la sinergia con altri progetti implemen-

tati sul territorio ha garantito un buon successo di pubblico nei tre eventi pubblici, gli
Energy Day.
Gianluca Avella, AESS

EUROPEAN SUSTATINABILITY AMBSASSADORS IN ITALY

Why you approached to the project
The project was an opportunity to design and implement local strategies to raise
awareness on sustainability, to sensitize schools and students and involve them in
bringing useful information home, thus reaching a much wider audience. Furthermore
the project allowed a real European partnership of different actors to enrich their toolbox with experiences and good practices.
The idea of involving students as sustainability ambassadors perfectly matched the
work that RETE CEA, the local network of public environmental education centers operating on the Province of Modena, had been performing for years. Though, among all
key themes, sustainable energy was the less investigated one, but certainly one of the
hot issues.
Lo.Ca.Re. also offered the opportunity to bring school activities and projects nearer to
the institutional level, and especially to the Covenant of Mayors perspective.

What kind of goals you had?
The main goals of our local project was to:

a Provide inspiration and specific knowledge to educators and teachers
about activities on sustainable energy to be performed at school
b Involve pupils of primary and secondary schools in activities with a high
degree of replicability

c Reach the general public with spot events
d Contribute to match the efforts of teachers educators and schools in
sustainability with the Covenant of Mayors initiative.
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How did you achieve them?
a Provide inspiration and specific knowledge to educators and teachers
about activities on sustainable energy to be performed at school. A
specific training course was addressed to teachers and educators (the
so-called first-level ambassadors) on sustainable energy. An overview
of basic technical notions, a description of the current state of the art of
RES (renewable energy sources) and RUE (rational use of energy) solutions, a set of examples of successful projects and activities performed
at school, inspiration to build synergies among different courses in an
interdisciplinary approach.
b Involve pupils of primary and secondary schools in activities with a high
degree of replicability. A simple toolkit for teachers and educators on
to organize an energy saving competition among school classes was
designed. The core tool is a booklet where energy meter readings can be
written down and some basic calculations can be afforded, as the weekly
and monthly consumption on gas, electricity and car fuel. Measuring
energy is the first step towards knowing it and mastering its use!
After testing it in a pilot activity, the booklet was distributed throughout
primary and (some) secondary schools throughout the territory of the
Province of Modena.
c Reach the general public with spot events. Organizing periodic events
for the general public. Three Energy Days were organized in Pavullo nel
Frignano (17th June 2011), Modena (17th October 2011) and Mirandola
(17th and 18th of February 2012) in order to cover the long geographical distribution of the Province of Modena. Information about renewables and sustainable energy was provided at various levels, through

theatrical activities, installers’ exhibitions, conferences. A good involvement of general public, as well as students and teachers was registered.
The success of the events was guaranteed by the contribution of different ongoing activities and projects on the territory.
d Contribute to match the efforts of teachers educators and schools in
sustainability with the Covenant of Mayors initiative. The goal here is to
provide a web tool collecting experiences, best practices and relevant
activities performed in local schools and provide more information
about the Covenant of Mayors activities. The idea is to short-circuit
schools with local administrations and to create a stronger connection
between educational activities on sustainability and actions carried out
under local Sustainable Energy Action Plans, in other words we want to
create a Covenant of Teachers besides the Covenant of Mayors!

How did you carry out the project?
The basis for the success of the project was the strong synergy with RETE CEA the
Network of Environmental Education Centers of the Province of Modena. The collaboration allowed AESS to reach a large number of teachers and schools on the territory of
he province of Modena. Similarly we sought collaboration with other ongoing activities
and local projects when organizing important public events as the 3 Energy days.
Gianluca Avella, AESS

LOCARE – ESA
V SLOVENIJI:
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RAZISKOVANJE
V ŠOLAH

EUR-ENERGIJSKA UČINKOVITA RABA
NA OŠ ŠKOFJA LOKA MESTO

POVZETEK
V sklopu projekta LoCaRe, na katerega smo se prijavili, smo hoteli predstaviti nekatere
do sedaj uspešne ukrepe glede varčevanja z energijo na naši šoli in jih nadgraditi z
novimi. V skupini je aktivno sodelovalo šest učencev 7. razreda, ki so bili prijavljeni na
varčevalne ukrepe. Za začetek smo preverili in dopolnili oznake na stikalih za luči po
šolski učilnicah, s katerimi ločujemo luči ob oknu od luči ob steni. V nadaljevanju pa so
v projekt vključili tudi drugi učenci.

KLJUČNE BESEDE
ugašanje luči po razredih, varčevanje s papirnatimi brisačkami, varčevanje z energijo na
šoli.

(ENERGY EFFICIENCY AT ŠKOFJA LOKA
MESTO PRIMARY SCHOOL
Author: Matjaž Pintarič
Škofja Loka Mesto primary school

ABSTRACT
As part of the LoCaRe Project we wanted to present some successful energy efficiency
activities at our school in the past as well as upgrade them. There were seven students
of the 7th grade who first took active part in the saving activities. In the beginning, they

labeled the light switches in classrooms to separate those for inside lighting from those
for lights by the windows.
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Later on, other students were included in the project.

Skupina 7. d razreda

Oznake na stikalih v šolskih učilnicah

KEY WORDS
switching off lights in classrooms, saving paper towels, saving energy at school
V sklopu projekta LoCaRe, na katerega smo se prijavili, smo hoteli predstaviti nekatere
do sedaj uspešne ukrepe glede varčevanja z energijo na naši šoli in jih nadgraditi z
novimi. V skupini je aktivno sodelovalo šest učencev 7. razreda, ki so bili prijavljeni na
varčevalne ukrepe.
Za začetek smo preverili in dopolnili oznake na stikalih za luči po šolski učilnicah, s katerimi ločujemo luči ob oknu od luči ob steni.
V nadaljevanju pa so v projekt vključili tudi drugi učenci.
Luči ob oknu imajo na stikalu rdečo piko, kar pomeni, da svetijo, če je to res nujno potrebno, drugače so ugasnjene.

Seštevanje ugasnjenih stikal po šolskih hodnikih

Po šolskih hodnikih smo na stikala nalepili številske oznake in izdelali tabelo, s katero
se je dežurni učenec pet minut po pričetku šolske ure sprehodil po šoli in zabeležil tista
stikala, ki jih je bilo potrebno ugasniti.
Zadolžitev za ugašanje luči je za dežurne učence postala stalnica njihovega dela, vse
podatke iz tabel pa smo z učenci vpisali v računalniško tabelo ter izrisani graf mesečno
objavljali na spletni strani, namenjeni varčevalnim ukrepom na šoli os-sl-mesto.si/eur.
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Histogrami privarčevane energije z ugašanjem luči po hodnikih in privarčevane energije
glede na posamezno stikalo

Poleg varčevanja z električno energijo smo ugotovili tudi možnost zmanjšanja porabe
papirnatih brisačk ter na vse zbiralnike papirnatih brisačk nalepili rumene nalepke z

Primer opozorilnega napisa na shranjevalniku papirnatih brisačk

napisom »otresi roke, ena brisačka bo dovolj«.
Učenci so v sodelovanju s hišnikom ugotavljali in odpravljali tudi toplotne izgube pri
vratih.

Z učenci krožka smo posneli kratek film o varčevalnih ukrepih na šoli ter ga dali na našo
spletno stran. Na spletno stran smo dodali še dva filma, ki so ju tudi na to temo izdelali
drugi učenci naše šole.
Za celotno šolo smo pripravili poučno uro, namenjeno varčevanju z energijo, kjer so
učenci reševali vprašalnik na temo varčevanja in izdelovali stripe s spletnih orodjem za
izdelovanje stripov.

Primer stripa na temo varčevanja

Vprašalnik je rešilo 237 učencev, ki so odgovarjali na vprašanja o varčevanju doma in v
šoli.
Iz vprašalnika je bilo razbrati: da jih ima 49 % doma že varčne sijalke, da jih 82 % zapira
vodo pri umivanju zob, da doma najbolj ločujejo papir, embalažo in biološke odpadke,
da ima 50 % domov na radiatorjih nameščene termostatske ventile, da jih 68 % pazi
na ugašanje luči v razredu (zelena in rdeča pika), da je 57 % učencem na šoli toplo, kar
pomeni, da bi lahko zmanjšali temperaturo na šoli za kakšno stopinjo, in 68 % jih meni,
da je naša akcija o varčevanju z brisačko uspešna in da vpliva na njihova dejanja.
Matjaž Pintarič, mentor projekta LoCaRe – ESA
OŠ Škofja Loka Mesto

VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO PRI
RAZSVETLJAVI ŠOLSKIH PROSTOROV
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POVZETEK
Objekt Osnovne šole Šenčur je delno prenovljen in delno na novo zgrajen. Vanj je
vnesenih veliko varčevalnih rešitev, tako na področju ogrevanja, razsvetljave, izolacije
… Energetska niša, ki se je kljub vgrajenim sodobnim energetsko varčevalnim standardom pokazala, nam je ponudila priložnost trajnostne rešitve zmanjšanja porabe
električne energije za namen razsvetljave učilnic. Barvne nalepke na stikalih za prižiganje luči so omogočile načrtno in smotrno rabo električne energije. Na streho šole
je energetsko podjetje Elektro Gorenjska namestilo fotovoltaične zbiralnike za amen
pridobivanja električne energije, kar je prispevalo k uresničitvi cilja o pomenu uporabe
trajnostnih virov energije.

SAVING ELECTRIC ENERGY FOR LIGHTING CLASSROOMS
Author: Milena Renko
Šenčur Primary School

ABSTRACT
The building of Šenčur Primary School is partially reconstructed and partially newly
built. The design includes many saving solutions in different areas, e.g. heating, lighting,
insulation, etc. The energy niche which appeared in spite of all built-in contemporary
energy saving standards gave us an opportunity to find a sustainable solution for saving energy needed for lighting the classrooms. Labels of different colours on switches
enabled planned and efficient use of electric energy. Elektro Gorenjska, an energy dis-

tribution company, installed photovoltaic cells on the roof of the school, which contributed to the goal of sustainable use of energy.

KEY WORDS
photovoltaics, eco-remediation, permaculture, LoCaRe, environmental ambassadors
Pri prenovi objekta Osnovne šole Šenčur se je upošteval kriterij varčevanja z energijo na
vseh področjih.
Zato je za nas projekt LoCaRe predstavljal poseben izziv: poiskati problem, ki bi ga
lahko odpravili, spremljali in prikazali z merljivimi kazalniki.

Energetsko varčevanje na vsakem koraku

Tako smo našli energetsko nišo, kjer lahko trajnostno zmanjšamo porabo električne
energije.
V vseh učilnicah so v treh linijah vzdolžno nameščene varčne luči. Luči so bile pogosto
prižgane tudi ob svetlem delu dneva, ker je težko opazno, da so prižgane.
Zato smo se dogovorili za varčno rabo luči in smo stikala opremili z barvnimi nalepkami, ki določajo sistem prižiganja luči glede na potrebe in osvetljenost učilnice.
Linijo luči ob oknih prižgemo le takrat, ko je to zares potrebno – stikalo je označeno z
rdečo nalepko.

Srednjo linijo luči prižigamo le po potrebi stikalo je označeno z rumeno nalepko.Linijo
luči ob steni lahko najpogosteje prižgemo – stikalo je označeno z zeleno nalepko.
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Barvne nalepke določajo sistem prižiganja luči.

V okviru letnega delovnega načrta šole je učiteljski zbor sklenil, da v projekt zajamemo
celotno populacijo naših učencev in vseh zaposlenih. Dela smo se najprej lotili na ravni
aktivov zaposlenih, kjer so bile s strani mentorice Milene Renko podane vse informacije
in dodatna gradiva glede projekta LoCaRe.
Učitelji so svoje znanje in zadane naloge prenesli na raven oddelčne skupnosti. V
oddelčni skupnosti so bili izmenično zadolženi vsi učenci za: namestitev in menjavo
barvnih nalepk, nadzor nad prižiganjem in ugašanjem luči. V teku šolskega leta smo
učitelji raznih področij vključevali ekološke teme v pouk in tako dodatno prispevali k
uresničevanju naših ciljev.
Ker pa je šola tudi zelo dobro opremljena z IKT tehnologijo, kar pomeni tudi večjo
porabo električne energije, smo se dogovorili, da dosledno ugašamo vse električnih
uporabnike.
Tako smo skupno in celostno pristopili k izvajanju projektne naloge.

Zadali smo si smiselne in izvedljive cilje:
- da bodo naši učenci ozaveščeni o smotrni rabi električne energije v šoli in izven nje
in da tako vsi posledično prispevamo k zmanjševanju količine ogljikovega dioksida v
ozračju,
- da se zavedamo dragocenosti virov energije, ki so nam na razpolago,
- da se zavedamo, da so mnogi viri energije neobnovljivi,
- da je alternativna oblika rabe naravnih virov energije nujna.
Na šoli smo ustanovili še Eko klub, ki je združeval učence - ambasadorje, ki so nadzirali
izvajanje ciljev projekta, spremljali in analizirali podatke, poročali šolski skupnosti in se
dodatno izobraževali. Najbolj aktivni so bili učenci šestih razredov.
Celostno smo se trudili, da smo izvajali vsebine, ki so se neposredno nanašale na
varstvo okolja in varčevanja z električno energijo. Tako smo velik pomen dali recikliranju starega papirja in izvedli uspešno akcijo zbiranja papirja. Ogledali smo si center za
ločeno zbiranje odpadkov v Srednji vasi, spodbudili veliko naših učencev k sodelovanju
v skupni vseslovenski očiščevalni akciji. Opozarjali smo na še vedno pretežno uporabo
fosilnih goriv in spodbujali razmišljanje o uporabi drugih, okolju bolj prijaznih virov
energije. Pazili smo na smotrno uporabo svetil in drugih električnih aparatov. Pripravili
smo program ob otvoritvi fotovoltaike na strehi naše šole. Seznanili smo se z ekoremediacijo, organskim vrtnarjenjem, visokimi gredami in pomenu uporabe zastirk ter
pomenom permakulture. Sprejeli smo odločitev in že delno izdelali načrt za nadaljevanje našega dela na področju varčevanja z električno energijo in za prenos vsebin
trajnostnega razvoja v nov projekt v naslednjem šolskem letu.
Rezultati našega osveščanja rabe električne energije sicer niso zadovoljivo količinsko
merljivi, saj zaradi veliko sončnih dni ne moremo natančno primerjati prihranka električne energije z lanskoletno porabo. Osveščenost pa je tista, ki je zdaj stalno prisotna
pri učencih ter zaposlenih. Cilji projekta LoCaRe so se razvili v trajnostne in jih bomo
izpolnjevali še naprej.
Milena Renko, mentorica projekta LoCaRe – ESA
OŠ Šenčur

LOČEVANJE ODPADKOV NA OSNOVNI ŠOLI
FRANCETA PREŠERNA V KRANJU
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POVZETEK:
Ko so se vključili v projekt LoCaRe, so se odločili, da bodo čez leto zbirali, ločevali in
merili odpadke. Največ časa so merili in spremljali, kako se na šoli odvija ločevanje.
Glavna tema pogovorov je bilo varovanje okolja in namen tega projekta. Cilj in namen sta bila, da se loči in zbere čim več papirja, bioloških odpadkov in zamaškov. Zelo
pomembno pri projektu je bilo, da so sodelovali in si širili obzorje o trajnostnem razvoju
in varovanju okolja, ki ga zadnje čase vedno bolj izkoriščamo. Cilj je bil zbrati vsaj deset
kilogramov odpadkov za ločevanje na vsakega učenca čez šolsko leto. Za zbiranje so bili
po šoli na lahko dostopnih mestih postavljeni zabojniki za določene odpadke. Na koncu
šolskega leta je bilo zbranih več kot sedemnajst kilogramov odpadkov na učenca. Ugotovili so, da se lahko z osveščanjem učencev zbere precej odpadkov za ločevanje. S temi
metodami bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

KLJUČNE BESEDE:
odpadki, ločevati, spremljati, varovanje okolja, trajnostni razvoj.

WASTE SEPARATION AT FRANCE PREŠEREN
PRIMARY SCHOOL IN KRANJ
Author: Marko Zupan
France Prešeren Primary School

ABSTRACT
When the school joined the LoCaRe Project, they decided to collect and separate waste
material. The majority of time was spent measuring and monitoring of how waste is
separated at the school. The discussion focused on environmental protection and the
goal of the project. The aim was to separate and collect as much paper, biological waste
and bottle stoppers as possible. It was very important that everybody participated and
learned about sustainable development and protection of the environment which is
being exploited more and more. Our goal was to collect at least ten kilos of waste per
student during the school year. There were waste bins placed at easily accessible areas
in school for different kinds of waste material. At the end of the school year, more than
seventeen kilos of waste per student were collected. It was found out that making students aware of the problem brings result. We are going to continue with this method of
work in the years to come.

KEY WORDS
waste, separate, monitor, environmental protection, sustainable development
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V okviru projekta LoCaRe smo čez leto zbirali, ločevali in merili odpadke. Večino našega
časa smo spremljali, kako se na naši šoli odvija ločevanje. Veliko smo se pogovarjali tudi
o varovanju okolja in namenu tega projekta.

Naš namen je bil, da poizkusimo ločiti in zbrati čim več papirja, bioloških odpadkov in
zamaškov. Zelo pomembno pri projektu je bilo, da smo sodelovali in si širili obzorje o
trajnostnem razvoju in varovanju okolja, ki ga zadnje čase vedno bolj izkoriščamo.
Ko smo poizvedovali na internetu, smo izvedeli, da na leto vsak prebivalec ustvari približno 450 kilogramov odpadkov. Nas pa je bolj zanimalo, koliko teh odpadkov za recikli-

ranje bi lahko na šoli zbralo 466 učencev v približno 180 dneh pouka v celem šolskem
letu. Naš prvotno zastavljeni cilj je bil ločiti vsaj 10 kg odpadkov na učenca.
Za zbiranje papirja imamo v vsaki učilnici poseben zaboj, ki se potem prazni vsak dan in
ves papir se zbere v dveh večjih zabojih. V povprečju smo na dan zbrali 14 kilogramov
papirja, kar pomeni, da smo čez leto zbrali skupaj okrog 3000 kilogramov papirja.
Za biološke odpadke imamo po šoli razporejenih 7 košev tako, da so čim bolje dostopni vsem učilnicam. Odpadke smo merili tedensko in v povprečju smo jih na teden zbrali
130 kilogramov, kar pomeni, da smo jih preko leta zbrali skupaj okrog 4500 kilogramov.
Zamaške smo zbirali za invalide. Učence smo osveščali in jih spodbujali, da prinesejo
čim več zamaškov. V prvi polovici šolskega leta smo zbrali 280 kilogramov zamaškov, v
drugi polovici pa 330 kilogramov. Skupaj torej 620 kilogramov zamaškov.
Če pogledamo skupno številko 8120 kilogramov, pomeni, da je vsak učenec prispeval k
ločevanju več kot 17 kilogramov odpadkov v 180 dneh. Če bi učenci tako ločevali vseh
365 dni v letu, bi se nabralo okrog 35 kilogramov odpadkov.

Veseli smo, da smo prvotno zastavljeni cilj precej presegli in s tem dokazali, da
osveščenost učencev narašča. Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomembna je skrb
za okolje. S projekti, kot je LoCaRe, pa ljudi in v našem primeru še posebej učence spodbuja k še večjemu zanimanju za sodelovanje in varovanje narave.

V projektu smo sodelovali:
Marko Zupan, Lara Kozina Bubnič, Maja Peklenik, Špela Hain in Dijana Kaltak.

46

Marko Zupan, mentor projekta LoCaRe – ESA
OŠ Franceta Prešerna Kranj
VIRI:
http://www.locareproject.eu/wm315427
http://www.delo.si/clanek/103908
http://www.stat.si/tema_okolje_okolje_odpadki.asp

VODA DRAGOCEN VIR ŽIVLJENJA

POVZETEK
Dijaki 1. letnika programa Ekonomski tehnik so s pomočjo statističnih podatkov,
grafičnih prikazov ter literature in spleta ugotavljali razporeditev, pomen in porabo
vode po svetu. Ugotovili so, da je hidrosfera eden najpomembnejših ovojev na zemeljskem površju, saj pokriva kar tričetrtine celotnega zemeljskega površja. Zato lahko
govorimo o Zemlji kot modrem planetu. Večina vode na zemeljskem površju je slana,
delež sladke vode znaša 2,5%, vendar je večina sladke vode ujeta v led, površinskih
sladkih voda je le 1,2 % to pa je tudi delež vode, ki jo človek uporablja v vsakdanjem
življenju. Površinske vode so v svetu neenakomerno razporejene. Poraba vode se v
svetu povečjuje. Povezana je z razvojem industrije, naraščanjem števila prebivalstva
ter potrebo po hrani, ki zahteva več obdelovalnih površin in s tem vode za namakanje.
Voda ni samo vir življenja, ampak postaja tudi strateški vir, saj zaradi vodnih virov med
državami prihaja tudi do sporov.

KLJUČNE BESEDE
Hidrosfera, vodni krog, poraba vode.

WATER – A PRECIOUS SOURCE OF LIFE
Author: Alenka Bizjak
Secondary School of Economics and Radovljica Secondary School

ABSTRACT
The first year students of economic technician program used statistical data, graphic
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displays, technical literature and websites to find out how water is distributed and used
around the world. They found out that the hydrosphere is one of the most important
layers of the Earth’s surface as it covers three quarters of the Earth. We can say that the
Earth is a Blue Planet. The majority of it is salt water whereas the percentage of fresh
water is only 2.5%, mainly caught in ice. Only 1.2% of fresh water is available for people
to use in everyday life. Water consumption is increasing due to development in industry, growth of world population and need for food which calls for more agricultural land
and irrigation. Water is not only a source of life but also a strategic source which has
already caused conflicts between different countries.

KEY WORDS
hydrosphere, water cycle, water consumption

NEKAJ DEJSTEV O HIDROSFERI
a Voda na zemeljskem površju tvori hidrosfero in je ena najpomembnejših ovojev na zemeljskem površju, saj pokriva kar tričetrtine celotnega
zemeljskega površja. Zato lahko govorimo o Zemlji kot modrem planetu.
b Vodovje ali hidrosfero razdelimo (Senegačnik, str. 118):
SVETOVNO MORJE

VODE NA KOPNEM

Zavzema 70,8 % zemeljskega

3,5 % zemeljskega površja.

površja oz. 96,5 % vseh voda na
Zemlji.
Predstavljajo ga oceani z morji
ter zalivi.

c Delež slane vode na zemeljskem površju znaša 97,5 % sem sodi voda v
oceanih in morjih ter v nekaterih slanih jezerih.
d Delež sladke vode na zemeljskem površju znaša 2,5 %. Večina sladke vode je ujeta v led – kar 68,7 %. Večina vode v tekočem stanju je v
podzemeljskih vodah 30,1 %. Površinskih sladkih voda je le 1,2 % (Senegačnik, str. 118). To je delež vode, ki ga človek uporablja v kmetijstvu,
industriji, energetiki, prometu, za fiziološke in higienske potrebe. Največ
površinskih sladkih voda je v jezerih: 87 %, 11 % predstavljajo mokrišča,
reke pa le 2 % voda na kopnem.

Razporeditev vodnih virov na zemeljskem površju;
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources, povzeto 3.6.2012

e Voda na Zemlji stalno kroži. Ločimo dva voda kroga: veliki in mali vodni
krog (Senegačnik 118, 2003).
MALI KROG: kroženje vode med svetovnim morjem, ozračjem in
svetovnim morjem. Od vode, ki izhlapi iz svetovnega morja, se je 90 % v
obliki padavin vrne neposredno vanj.
VELIKI KROG: med svetovnim morjem, ozračjem, kopnim in svetovnim
morjem. Skupaj z vodo, ki je izhlapela s kopnega, pada v obliki padavin
večinoma na kopno, od tam pa se prek rečnega odtoka vrača v oceane.
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Kroženje vode v naravi; (Senegačnik, 2003, 119)

Posledica kroženja vode sta stalno obnavljanje vode in njena samočistilna sposobnost.

POMEN VODE ZA ČLOVEKA
a Voda ima pri človeku velik pomen:
b Fiziološki pomen, ki omogoča nemoteno delovanje človekovega telesa pitje, prehrana. Človek potrebuje dnevno za minimalne fiziološke
potrebe 1,5 - 3 litre vode. (http://www.zzv-ms.si/si/voda/Pitna-voda.htm,
povzeto 3.6.2012)
c Higienski pomen: omogoča vzdrževanje higiene: umivanje, splakovanje WC kotlička, umivanje rok. To je zelo pomembno za preprečevanje
bolezni.
Za zadovoljevanje fizioloških in higienskih potreb porebuje človek 150
litrov vode dnevno. Človek potrebuje na dan v povprečju 150 litrov vode.
d Ekonomski pomen: voda služi za proizvodnjo dobrin, s katerimi človek
zadovoljuje svoje potrebe. Velike količine vode potrebujejo industrija,
promet, kmetijstvo, turizem, energetika. Po podatkih FAO so največji

porabniki kmetijstvo, industrija in gospodinjstva. Po podatkih naj bi 60
% vse
uporabljene vode v industriji porabile gospodarsko razvite države
(http://www.aquaaccess.com/downloads/WaterStatistics.pdf, povzeto
8.6.2012), le 10 % pa države v razvoju. Razlika med porabo vode v
gospodinjstvih je manjša, vendar je poraba še vedno v prid gospodarsko
razvitim državam.
NAMEN UPORABE

KOLIČINA VODE v l

pitje in kuhanje

4

telesna nega

10

kopanje in prhanje

55

pranje perila

25

Poraba vode na dan pri odraslem človeku;
(http://www.zzv-ms.si/si/voda/Pitna-voda.htm, povzeto 3.6.2012).

Največji porabniki vode
pomivanje posode

8

izplakovanje wc

32

čiščenje stanovanj

7

ostalo (vrt,avto)

9

skupaj

150

e Estetski pomen: prisotnost vode izboljša kvaliteto bivanja.
f Strateški pomen: ker število prebivalstva na svetu narašača, se povečujejo tudi potrebe po dobrinah. To pa posledično zahteva večje pov52

praševanje po vodi. Voda je postala tudi sredstvo za dosego političnih
ciljev. Primer je Izrael, ki Siriji noče predati Golanske planote, saj ima
poleg vojaško strateškega pomena še vodne vire. Podobno je v Turčiji,
kjer gradijo enega največjih svetovnih sistemov jezov na velikih rekah
Eufrat in Tigris (Kürbus, 12, 2004). Dvaindvajset jezov bo zajezilo obe
reki. Sosednji državi Irak in Sirija se lahko zato opravičeno jezita in bojita,
da jima bo Turčija izsušila reki. http://www.europarl.si/view/sl/press-release/Bruselj/BR-2009/Marec09/Pomanjkanje_pitne_vode.html;jsessionid=20BBE0966B943864884655761BCC9685, povzeto 8.6.2012).

Zemljevid sveta glede na razpoložljivost vodnih virov;
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=102, povzeto 3.6.2012

ZALOGE PITNE VODE PO SVETU
Leta 2008 je bilo za zemeljskem površju 53719 km³ vodnih virov. Če bi upoštevali delež
vodnih virov po posameznih državah sveta, bi zemljevid sveta izgledal takole:
Največ vodnih virov je:

a na območjih vročega ali tropskega pasu,
b v zmernotoplem in subpolarnem pasu na območjih visokih gorstev, ki
predstavljajo orografske pregrade,
c v Aziji na območjih monsunskega podnebja.

Vodni viri po državah v km³ ;
Vir: http://chartsbin.com/view/1469, povzeto 3.6.2012

Poraba vodnih virov po državah;
(vir: http://chartsbin.com/view/1472, povzeto 3.6.2012)

Med državami ima največ vodnih virov Brazilija preko osrednjega dela države teče reka
Amazonka, ki je s pritoki najbolj vodnata reka na svetu. Večino vode pridobiva s padavinami. Sledijo Rusija, ZDA, Kanada, andske države, Kitajska.
Z zemljevida lahko razberemo, da največ vodnih virov uporabljajo ZDA, Indija, Kitajska.
V Aziji največ vode porabita Indija in Kitajska. Velika poraba vode na Kitajskem je
povezana z razvojem industrije in posledično večanjem števila mestnega prebivalstva.
Velika porabnica vode je tudi Indija. Najmanj smotrno ravnajo z vodo v kmetijstvu, ki
izkorišča predvsem podzemno vodo, čeprav je država bogata z vodnimi viri - večina
obdelovalnih površin leži ob velikih rekah, ki pritečejo iz Himalaje. (http://novebiologije.
wikia.com/wiki/Pomanjkanje_vode%E2%80%93_sanitarna_tveganja povzeto 4.6.2012.)

Poleg Indije in Kitajske tudi ostale azijske države beležijo visoko porabo vodnih virov.
Vzrok je v kmetijstvu, ki je glavna panoga in zahteva veliko porabo vode. Velike porab-

54

Politični zemljevid sveta glede na porabo vode;
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=104, povzeto 8.6.2012

nice vode so tudi države Arabskega polotoka, ki pa imajo zelo malo vodnih virov. Vodo,
ki jo uporabljajo, pa pridobivajo iz morja in jo pred tem razsoljujejo. Taki postopki prido-

Letna poraba vode po državah na prebivalca;
vir: http://chartsbin.com/view/1455, povzeto 8.6.2012

bivanja vode so zelo dragi. Tega si te države lahko privoščijo, saj imajo visoke prihodke
na račun prodaje nafte
Povprečna letna poraba vode na prebivalca znaša 506 m³ oz. 505 litrov. (http://chartsbin.com/view/1455, povzeto 3.6.2012). Povprečna poraba je visoka v gospodarsko
razvitih državah: ZDA, Kanada, Avstralija.

DRŽAVA

VODNI VIRI PO
DRŽAVAH KM³

PORABA
VODE PO
DRŽAVAH V
KM³

LETNA PORABA VODE NA
PREB. V M³

ŠTEVILO
PREBIVALCEV
V milj. 2011

BDP na prebivalca v $ leta
2011
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305

194946
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SOMALIJA

14,7
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3,000

JAR

50

12,5
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Statistični podatki

Poleg Indije in Kitajske tudi ostale azijske države beležijo visoko porabo vodnih virov.
Vzrok je v kmetijstvu, ki je glavna panoga in zahteva veliko porabo vode. Velike porabnice vode so tudi države Arabskega polotoka, ki pa imajo zelo malo vodnih virov. Vodo,
ki jo uporabljajo, pa pridobivajo iz morja in jo pred tem razsoljujejo. Taki postopki pridobivanja vode so zelo dragi. Tega si te države lahko privoščijo, saj imajo visoke prihodke
na račun prodaje nafte.
Poraba vode v svetu danes narašča. Povezana je z naraščanjem števila prebivalcev in
gospodarskim razvojem. Vendar v nekaterih državah, kjer prebivalstvo hitro narašča,
ne prihaja do povečane uporabe vodnih virov. To velja za države v ekvatorialni Afriki, ki
so bogate z vodnimi viri, vendar nimajo ustrezne infrastrukture, ki bi omogočila uporabo pitne vode. Po podatkih se kar 40 % gospodinjstev v Podsaharski Afriki oskrbuje z
vodo, ki je od njihovih domov oddaljena več kot pol ure hoda. http://www.aquaaccess.
com/downloads/WaterStatistics.pdf, povzeto 8.6.2012). V teh območjih ženske in otroci
vsak dan porabijo več ur za zajemanje vode iz rek in vodnjakov. Vodni viri jim služijo za
stranišča, pralnice za pranje perila, odlagališča in smetišča, isto vodo pa tudi pijejo in
uporabljajo za kuhanje. Posledica takega ravnanja so številne bolezni - najbolj pogosti
sta diareja in malarija. V Afriki je možnost, da bo dojenček umrl zaradi diareje, 520 krat
večja kot v ZDA, vsak trenutek je polovica bolniških postelj na vsem svetu zasedena s
pacienti, ki so zboleli zaradi različnih okužb z vodo. Med umrlimi so večinoma otroci,
mlajši od 5 let. Ocenjujejo, da 2,6 miljarde ljudi ne živi v primernih sanitarnih razmerah,
1,1 miljarde ljudi na svetu pa nima dostopa do varne pitne vode. http://novebiologi-

je.wikia.com/wiki/Pomanjkanje_vode_ %E2 %80 %93_sanitarna_tveganja, povzeto
4.6.2012).
Oskrba vode v ekvatorialnem delu Afrike ne zadovoljuje fizioloških in higienskih potreb
prebivalstva. To posledično povzroča slabljenje imunskega sistema poleg diareje in
malarije je najbolj pogosta bolezen prebivalstva Afrike aids. Največ okuženih z virusom
HIV, ki je povzročitelj aidsa, pa je ravno v Podsaharski Afriki. Ob koncu leta 2010 je bilo v
tem delu sveta okuženih z aidsom 22,9 milijona prebivalcev. Po številu okuženih z aidsom ji sledi južna in jugovzhodna Azija, kjer je okuženih 4 milijone ljudi. Prav ta predel
sveta pa ima tudi neurejeno oskrbo z vodo.
Med afriškimi državami največ vode porabi Egipt, ki ima le 57,3 km³ vodnih virov. Egipt
je pretežno puščavska pokrajina, najpomembnejša reka je Nil. Vodna oskrba Egipta je v
celoti vezana na reko Nil. Uporabljajo jo za namakanje, hidroenergijo, turizem, oskrbo prebivalstva (Kürbus, str. 55). Reke Nil pa za oskrbo z vodo ne izrablja samo Egipt,
ampak tudi Sudan, preko katerega teče tok reke Nil. Obe državi sta podpisali sporazum,
v katerem sta določili medsebojno uporabo rečne vode. Kako pomemben vir je voda,
nam pove podatek, da je sporazum nastajal 17 let in obsega 3000 strani (Kürbus, 55,
2004).
Poleg Egipta je velika porabnica vode Libija, ki ima le 0,6 km³ vodnih virov, porabi pa
kar 776 km³ vodnih virov. Država izkorišča le lastne vodne vire, zato je zgradila sistem
cevovodov (projekt Velika umetna reka), ki vodijo do podtalnih zalog v oazi Kufra do
polotoka Cirenajka. Večino vode porabijo v kmetijstvu za namakanje. Tak projekt je
zahteval velika finančna sredstva, ki jih je država vložila sama, vir denarja pa so predstavljali dohodki od prodaje nafte.
Velika porabnica vode so tudi ZDA. Poleg industrije in kmetijstva so veliki uporabniki
tudi mesta. Stopnja urbanizacija v Severni Ameriki je leta 2010 znašala 82,1 % (Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision and World Urbanization
Prospects: The 2011 Revision Thursday, June 07, 2012; 7:38:29 AM), do leta 2050 pa
bi število mestnega prebivalstva v ZDA naraslo na 88,9 % (Population Division of the
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World

Population Prospects: The 2010 Revision and World Urbanization Prospects: The 2011
Revision Thursday, June 07, 2012; 7:45:56 AM).
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Prav vodni viri so omogočili gradnjo mest na območjih, ki so zaradi slabih naravnogeografskih razmer neprimerna za bivanja: polpuščavska in puščavska območja. Ta
območja ležijo na zahodnem delu ZDA. Razvoj tehnologije je omogočil, da so na teh
območjih nastala velika mesta: Phoenix, Las Vegas. Razvoj Las Vegasa je omogočila
gradnja Hooverjevega jezu na reki Kolorado v času svetovne gospodarske krize. Vodne
vire mesta uporabljajo za gospodinjstva, urejanje parkov in vrtov, klimatske naprave, ki
omogočajo bivanje v klimatskih razmerah, ki so za človeka neprimerne.
Naraščanje števila prebivalstva v mestih pa posledično poveča potrebe po hrani. Na zahodu ZDA zato veliko vode porabijo tudi za namakanje polj. Voda je v tem delu države
postala tako pomemben vir, da že prihaja do konflikotv med zveznimi državami za
nadzor nad reko Kolorado se je med seboj bojevalo 7 zveznih držav. Ameriška vlada je
ocenila, da stane suša državo letno med 6 in 8 milijard dolarjev. Kljub visoki razvitosti
države uradni Washington še vedno molči o pomanjkanju vode. (http://novebiologije.
wikia.com/wiki/Pomanjkanje_vode_ %E2 %80 %93_sanitarna_tveganja, povezeto
4.6.2012).
Glede na razpložljive vodne vire je velika porabnica tudi Avstralija. Večino vode za
kmetijstvo načrpa iz arteških in subarteških vodnjakov, zato je ta voda zaradi prevelikega izkoriščanja že ogrožena. Voda iz teh virov je zelo primerna za živinorejo - reja ovc.
Ker je slana, predstavlja vir mineralov. S prekomerno uporabo arteških in subarteških
voda je zato ogroženo tudi kmetijstvo (Kürbus, 11, 2004).

ZAKLJUČEK IN NAPOVEDI O UPORABI VODE V PRIHODNOSTI
•

V 20. stoletju se je poraba vode podvojila.

•

Leta 2050 bo na zemeljskem površju živelo 9 miljard ljudi. S tem se bo povečala tudi uporaba vode. Še naprej bo največji porabnik vode kmetijstvo, saj
se bo število površin, ki se bodo namakala, podvojilo, količina vode, ki jo bo
porabilo kmetijstvo, pa se bo potrojila (http://www.aquaaccess.com/down-

loads/WaterStatistics.pdf ), povzeto 8.6.2012). Lakota v svetu bo posledica
pomanjkanja vode. Govorimo tudi o vodni krizi.
•

Najhitrejšo rast prebivalstva bodo beležile tiste države, ki so največje porabnice vode: Indija, Kitajska in ZDA. Večina držav, v katerih bo do leta 2050
najvišja rast prebivalstva, pripada državam v razvoju. (http://esa.un.org/
unpd/wpp/JS-Charts/pop-tot_0.htm, povzeto 8.4.2012).

•

Skoraj 3 miljarde ljudi živi na območjih, kjer primanjkuje vode. To število
naj bi se do leta 2030 povzpelo na 3,9 miljarde. To so območja, na katerih
prebivalstvo nahitreje narašča.

•

Voda postaja strateški vir, ki lahko pripelje tudi do sporov. Strokovnjaki že
svarijo pred vojnami v 21. stoletju, ki ne bodo zaradi nafte, ampak zaradi
pitne vode. Konflikti grozijo regijam, kjer si več držav deli vodo iste reke
države v zgornjem toku lahko zaprejejo dostop do vode nižje ležečim
državam.
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United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision
and World Urbanization Prospects: The 2011 Revision Thursday, June 07,
2012; 7:38:29 AM),-

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_

GDP_ %28PPP %29_per_capita
•

http://esa.un.org/unpd/wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_population.htm

Alenka Bizjak,
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

USPEŠNO POSLANSTVO OKOLJSKIH AMBASADORJEV
NA GRADBENO STORITVENI ŠOLI V KRANJU

IZVLEČEK
Dijaki in zaposleni na Gradbeno storitveni šoli so se v šolskem letu 2011/2012 vključili v mednarodni projekt LoCaRe. Oblikovana je bila študijska in delovna skupina
okoljskih ambasadorjev, ki je z uspešno doseženimi cilji spodbudila člane šole k večjemu vključevanju v ekološko obarvane dejavnosti in omogočila izboljšanje ekološke
osveščenosti.

KLJUČNE BESEDE
LoCaRe, okoljski ambasadorji, osveščenost, odpadki, reciklaža.

A SUCCESSFUL MISSION OF ENVIRONMENTAL AMBASSADORS
AT SCHOOL FOR CONSTRUCTION SERVICES IN KRANJ
Author: Staša Cajnkar
ESIC – GSŠ Kranj

ABSTRACT
The students and teachers at School for Construction Services joined the LoCaRe International Project during 2011/2012 school year. A study-and-work group of environmental ambassadors was formed which, with their successfully accomplished goals, encour-

aged other people at school to be more involved in ecological activities and enabled an
improved ecological awareness.
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V šolskem letu 2011/12 so se na Gradbeno storitveni šoli v Kranju (v nadaljevanju GSŠ
Kranj) vključili v ekološki mednarodni projekt LoCaRe (kratica za Low Carbon Economy
Regions). Projekt je pripomogel k izboljšanju ekološke osveščenosti in povečal ekološko
obarvane dejavnosti na šoli. Do omenjenih ciljev so prišli tako, da so dejavnosti razdelili
na tri primarne sklope.

CILJI
Prvi sklop je informiranje, v okviru katerega so postavili v zbornico koše za ločeno
zbiranje odpadkov, izvajali nadzor nad ločevanjem, se udejstvovali pri raznih čistilnih
akcijah, si v skupini komunikacije ob projektnih dnevih ogledali nekaj dokumentarnih
filmov z ekološko vsebino, oblikovali internetno šolsko glasilo ter izdelali krajše predstavitvene filmčke. Izkazalo se je, da se je osveščenost glede na preteklo stanje opazno
dvignila, kar je pokazala tudi krajša internetna anketa, ki jo je skupina izvedla skupaj s
projektno skupino Global Teenager projekta.
Drugi sklop je izboljšanje čistoče šole in njene okolice. V okviru tega cilja so organizirali
manjšo interno čistilno akcijo in sodelovali v vseslovenski čistilni akciji, ki je konec marca potekala v Kranju. Pri slednji so sodelujoči dijaki od pristojnih koordinatorjev akcije
prejeli pisna potrdila. Ta potrdila pa so bila v šoli nagrajena z brisanjem neopravičenih
ur, torej kot alternativni vzgojni ukrep.
Na šoli so želeli oblikovati tudi delovno skupino, ki bi bila del alternativnih vzgojnih
ukrepov in ki bi imela za nalogo čiščenje šolskega poslopja oz. pomoč čistilkam pri

ločevanju odpadkov. Na žalost je bilo slednje težje realizirati, saj ni bilo osebja, ki bi
opravljalo nadzor nad izvajanjem, zato je ostalo zgolj pri ideji.

Naslovnica šolskega glasila
Vir: Lasten (2012)

Tretji sklop pa je bila rekonstrukcija obšolskih poti iz recikliranega gradbenega materiala. Gre za predelane betonske plošče, ki so jih obrezali, pripravili ter ponovno vgradili.
Delo so dijaki opravili pod vodstvom učiteljev praktičnega pouka. Lahko rečemo, da

Izsek stripa
Vir: Lasten (2012)
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Logotip vseslovenske čistilne akcije
Vir: Spletna stran Očistimo Slovenijo 2012 (www.ocistimo.si)

se je s tem projektom zunanji videz šole polepšal oz. da je bil cilj naloge optimalno
dosežen.
Projekt še vedno poteka, vendar je trenutno zaradi pričetka praktičnega usposabljanja
pri podjetnikih njegovo delovanje v okrnjeni obliki.

RAZLOG SODELOVANJA
Izziv prisostvovanja pri projektu je mentorja in člane okoljskih ambasadorjev navdalo
z novim navdušenjem nad čistočo okolja ter željo, da svoja odkritja delijo še z drugimi.
Hkrati pa so pripomogli k izboljšanju bivanjskih razmer učnega in delovnega okolja.

POTEK DELA
Pristop, ki so si ga udeleženi zadali, je bil sistematično razdeljen ter smiselno oblikovan.
Sami rezultati dela pa so bili vidni na različne načine. Realizacija izvedenega se je kon-

Čistilna akcija med projektnim dnevom
Vir: Lasten (2012)

trolirala tudi preko izpolnjevanja anketnih vprašalnikov. Ti so se izpolnjevali dvakrat – v
začetku izvajanja programa in na koncu šolskega leta.

Polaganje recikliranih betonskih plošč
Vir: Lasten (2012)

SODELOVALI
Za sodelovanje pri izvedbi in sodelovanju se je potrebno zahvaliti: ravnatelju Tomu
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Grahku, ki je privolil v tovrstno sodelovanje; učiteljskemu zboru, še posebno učiteljem
praktičnega pouka (Marku Lončarju in Francetu Petriču), naravoslovja (Ireni Vidmar) in
jezikoslovja (Živi Kolar in Lidiji Hren), ki je aktivno sodelovalo pri izvedbi programov;
dijakom, še posebno Tini Šuštarič (2. GTPTI), Luku Lebarju (2. GTPTI), Urošu Rozmanu (2.
GTPTI), Alešu Kuharju (2. GTPTI), Ervinu Rošiču (4. GT), Tosumu Idrizoskemu (4. GT), Klemenu Belaku (4. GT), Urbanu Potočniku (4. GT), Leonu Kreku (3. GT), Eriku Bobnarju (3.
GT), Davorju Vasiliću (3. GT), Domnu Buhu (3. GT), Aljažu Tomcu (3. GT), Asmirju Suljiću
(3. GT), Leonu Balukčiću (3. GT), Aleksandru Brankoviću (3. GT), Seadu Miskiću (3. GT),
Filipu Damijanovu (3. GT), Roku Kreku (3. GT), Gašperju Tolarju (3. GT); mentorju Staši
Cajnkar ter drugim, ki smo jih pozabili omeniti.
VIRI:
Viri so bili večinoma lastni, objavljeni na spletni strani GSŠ Kranj.
-

Šolsko glasilo:

www.esic.si/index2.php?pt=gs&page=s&id=105
-

Video predstavitev aktivnosti:

www.esic.si/index2.php?pt=gs&page=s&id=104
Avtor: Staša Cajnkar
ESIC - GSŠ Kranj

RAVNANJE Z ODPADKI NA TŠC KRANJ

POVZETEK
Sodobna družba proizvaja vsak dan več odpadkov. Ti ob neustreznem ravnanju obremenjujejo naše okolje, zato je pomembno, da odpadke ločujemo že na izvoru. To
pomeni, da lahko koristne surovine vrnemo v ponovno uporabo in tako varčujemo
z energijo, ohranjamo naravne vire in daljšamo življenjsko dobo odlagališč. Gre za
skupno odgovornost, pri kateri pomembno vlogo igrajo tudi vzgojno-izobraževalne
inštitucije.
V prispevku je predstavljen projekt ravnanja z odpadki na Tehniškem šolskem centru
Kranj. Namen projekta je ozaveščati dijake o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem,
informirati in osveščati dijake o pravilnih načinih ravnanja z odpadki ter jih spodbujati k
iskanju inovativnih rešitev na področju ravnanja z odpadki. Cilj projekta je spremljati in
kritično vrednotiti učinkovitost ločevanja odpadkov na šoli, zmanjšati obseg nastajanja
odpadkov ter povečati količino ločeno zbranih odpadkov na šoli.

KLJUČNE BESEDE
trajnostni razvoj, varovanje okolja, ločeno zbiranje odpadkov, okoljska vzgoja.

HANDLING WASTE AT TSC KRANJ
Author: Branka Jarc Kovačič
TSC Kranj, Technical College, Kidričeva cesta 55, Kranj, Slovenia

ABSTRACT
Modern society produces more and more waste which burdens our environment if
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handled inappropriately. Therefore, it is important to separate waste at its source which
means that useful material can be recycled and in this way energy can be saved, natural
resources preserved and landfills’ life-time prolonged. This is our common responsibility
where educational institutions play a vital role.
The article is about how waste is handled at Technical School Centre Kranj. The goal of
the project is to make students aware how important the issue of waste is, to give information about correct waste disposal and to encourage them to find new, innovative
ways of waste disposal. Our aim is also to monitor and critically evaluate the efficiency
of waste separation at our school, to decrease the amount of waste and increase its
separate collection and disposal.

KEY WORDS
sustainable development, protection of environment, separate waste disposal, environmental education

UVOD
Ravnanje z odpadki predstavlja del celovitega področja ravnanja z okoljem. Slednje je
bistvenega pomena za kakovost življenja vsakega posameznika in družbe kot celote.
V Republiki Sloveniji na področju ravnanja z odpadki sledimo temeljnim evropskim
usmeritvam. Te, kot prednostni vrstni določajo hierarhijo ravnanja z odpadki (preprečevanje nastajanja, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, druga predelava in
odstranjevanje) (Odpadki, 2011). Poročilo Evropske komisije o uspešnosti preprečevanja in recikliranja odpadkov kaže, da med državami članicami obstajajo velike razlike, saj
se v večini držav članic nastajanje odpadkov povečuje ali v najboljšem primeru stabilizira. V nekaterih državah članicah je deponiranje skorajda izginilo, v drugih pa se 90

% odpadkov še vedno zakopava na odlagališčih (EU je na poti k »družbi recikliranja ...,
2011).
V Sloveniji letno povzročimo skupno okoli 7 milijonov ton odpadkov. Od tega okoli 6
milijonov ton predstavljajo odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, preostali
del, okoli 1 milijon, so komunalni odpadki. Delež predelave odpadkov iz proizvodnih in
storitvenih dejavnosti je okoli 65 %, večji del komunalnih odpadkov pa še vedno konča
na odlagališčih (okoli 62 % v letu 2009). Slednjih v primerjavi z drugimi članicami EU v
Slovenji še nismo prepoznali kot vir surovin, saj jih ne ločujemo dovolj in jih ne usmerjamo v predelavo (Leban, 2012,11).
Da so odpadki vir surovin, je z direktivo 2008/98/ES, na podlagi katere je bil postavljen
temeljni okoljski cilj, da EU postane družba recikliranja, opredelil Evropski parlament
in Svet že leta 2008. Do leta 2020 bo tako potrebno ločeno zbrati in predelati polovico nastalih odpadkov. Gre za zelo zahtevne okoljske cilje, katerih doseganje zahteva
korenit premik v razmišljanju in delovanju tako družbe kot vsakega posameznika.
Sporočilo direktive se je v slovenski pravni red preneslo šele konec leta 2011 z novo
Uredbo o odpadkih (UL RS, št. 103/2011). Slednja določa pravila ravnanja in pogoje za
preprečevanja ali zmanjševanja škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z
njimi.

NAMEN IN CILJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Vključitev v projekt LoCaRe – ESA za področje Odpadki je bila vezana na obstoječ način
ravnanja z odpadki, ki ga je Tehniški šolski center Kranj (v nadaljnjem besedilu: šola)
uvedel s šolskim letom 2009/2010.
Namen projektnih aktivnosti je ozaveščati dijake o pomenu odgovornega ravnanja
z okoljem, jih informirati in osveščati o pravilnih načinih ravnanja z odpadki ter jih
spodbujati k iskanju inovativnih rešitev na področju ravnanja z odpadki. Cilj projektnih
aktivnosti je spremljati in kritično vrednotiti učinkovitost ločevanja odpadkov na šoli,
zmanjšati obseg nastajanja odpadkov, povečati količino ločeno zbranih odpadkov na
šoli.

METODE IN OBLIKE DELA
Projektne aktivnosti so združevale več kot 1200 dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih

70

na šoli ter strokovnjakov iz podjetij in organizacij, ki se ukvarjajo z odpadki. Delo je
potekalo na dveh ravneh, in sicer:
•

znotraj Tehniškega šolskega centra Kranj (izdelava ocene preliminarnega stanja

ravnanja z odpadki na šoli, določitev okvirnih okoljskih ciljev na področju ravnanja z
odpadki na šoli, priprava terminskega plana, priprava poročil o kakovosti ločevanja
odpadkov, ozaveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki in odgovornemu ravnanju do
okolja) ter
•

zunaj Tehniškega šolskega centra Kranj (vključitev v tekmovanje v ločenem zbiranju

odpadkov med 12 gorenjskimi srednjimi šolami v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje,
ki ga je za šolsko leto 2011/2012 razpisala družba Goodyear Dunlop Sava Tires).
Strokovnjaki s posameznega področja so za dijake pripravili strokovna predavanja,
družba Goodyear Dunlop Sava Tires je organizirala strokovne ekskurzije v različna podjetja, ki delujejo odgovorno do okolja.

REZULTATI

PRELIMINARNA OCENA RAVNANJA Z ODPADKI
Na TŠC Kranj do zaprtja odlagališča odpadkov v Tenetišah v letu 2009 ravnanju z
odpadki, ki nastajajo na šoli, nismo posvečali večjega pomena. Proces ravnanja z
odpadki je bil enostaven. Od dijakov, študentov, strokovnih delavcev in sodelavcev ter
drugih delavcev, zaposlenih na šoli, delo z odpadki ni zahtevalo veliko dela, saj ustrezno ločevanje odpadkov zaradi neustreznih zabojnikov za odpadke ni bilo možno.
Komunalni odpadki, vključno s papirjem, embalažo in biološkimi odpadki, so se zbirali
v enem zabojniku, prostornine 7 m3. Odvoz odpadkov se je izvajal štiri- do petkrat
mesečno. Temu primerno visoki so bili tudi stroški ravnanja z odpadki. Zaprtje odlagališča odpadkov v Tenetišah in zahteve Odloka o ravnanju z odpadki v Mestni občini

Kranj so narekovali potrebo po spremembi obstoječega sistema ravnanja z odpadki.
V prvi fazi sprememb je TŠC Kranj v juniju 2009 od Komunale Kranj najel tri zabojnike,
prostornine 1100 l, za mešane komunalne odpadke in prešel na redni tedenski odvoz
odpadkov.
Pred prehodom na sistem ločenega zbiranja odpadkov je bila narejena tudi analiza
vrste in količine posameznih odpadkov, ki nastajajo na šoli. Ugotovljeno je bilo, da TŠC
Kranj lahko razdelimo na dva dela, in sicer v upravni del (pisarne, sanitarni prostori,
večnamenski prostor) ter vzgojno-izobraževalni del (učilnice, laboratoriji, delavnice
za elektroniko, energetiko, strojno obdelavo ter športna dvorana). V sklopu upravnega dela nastajajo odpadki: papir in karton, fluorescentne cevi, zavržena električna in
elektronska oprema, plastika, odpadni tiskarski tonerji in mešani komunalni odpadki,
medtem ko v sklopu vzgojno-izobraževalnega dela nastajajo opilki in ostružki železa,
prah in delci železa, opilki in ostružki barvnih kovin, prah in delci barvnih kovin, odpadki iz varjenja, nikelj-kadmijeve baterije, zavržena električna in elektronska oprema, papir
in karton, topila, kisline, alkalije, plastika, odpadni tiskarski tonerji in mešani komunalni
odpadki. Analiza je pokazala, da med odpadki prevladujeta papir (prospekti, reklamni
letaki, časopisi, zvezki, mape iz kartona, katalogi, lepenka, papirna embalaža, karton …)
in plastika (prazne plastenke, plastična folija, plastični lončki …), zato smo v septembru
2009 na šolskem dvorišču postavili dva ekološka otoka za ločeno zbiranje papirja in
plastike, katerih stroške odvoza in praznjenja je prevzela Mestna občina Kranj. Sistem
smo dopolnili tudi s tremi 1100-litrskimi zabojniki za odpadno embalažo.
S postavitvijo ekoloških otokov in dodatnih zabojnikov za embalažo je bilo potrebno spremeniti tudi sistem zbiranja odpadkov v šolskih prostorih. V ta namen smo v
oktobru 2009 prešli na ločeno zbiranje odpadkov. Na hodnike šole smo postavili 70
»mini ekoloških otočkov« za ločeno zbiranje papirja, embalaže in mešanih komunalnih
odpadkov. Vsakega od njih sestavljajo trije koši, ki se med seboj razlikujejo po barvi
pokrovov ter odprtinah na pokrovih. Vsak koš je opremljen tudi z nalepko z napisom
odpadkov, ki sodijo v posamezni koš.
Hkrati je bilo uvedeno tudi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov (zavržena električna in
elektronska oprema, izrabljene kartuše, fluorescentne cevi, Ni-Cd baterije) na izvoru ter
njihovo začasno skladiščenje do odvoza.

Novovzpostavljeni sistem ravnanja z odpadki na TŠC Kranj se je počasi in s kar nekaj
težavami začel vključevati v ustaljeno šolsko okolje. Izzivi so bili največkrat povezani z
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nepravilno odloženimi odpadki v posamezni zabojnik ekoloških otočkov. Izkazalo se je,

Zabojniki za ločeno zbiranje papirja, embalaže in ostanka odpadkov na TŠC Kranj.
Vir: Lasten (2012)

da so vzroki tudi v neenotnih “pravilih” ločevanja odpadkov med posameznimi komunalnimi podjetji. Dijaki in učitelji namreč prihajajo iz različnih občin, v katerih veljajo
različna pravila za ločevanje odpadkov. Pregledi zunanjih zabojnikov so prav tako
pokazali, da je v zabojnikih za mešane komunalne odpadke, ki so namenjeni odlaganju,
še vedno preveč uporabnih materialov. Zato je bilo obstoječ sistem ravnanja z odpadki potrebno nadgraditi. Vezano na količino in dinamiko nastajanja odpadkov smo se
konec leta 2010 odločili, da en zabojnik za mešane komunalne odpadke odjavimo in
sistem nadgradimo še z zabojniki za biološke odpadke. Vanje po novih pravilih ločevanja sodijo tudi papirnate brisačke in robčki, katerih količina ni bila zanemarljiva. V letu
2011 smo v humanitarne namene začeli zbirati tudi plastične zamaške.
Največjo priložnost, ki bi pripeljala do večjih učinkov ločevanja, smo videli v ozaveščanju dijakov in zaposlenih. Med njimi smo želeli vzbuditi zavest, da vsak posameznik
lahko s pravilnim odlaganjem odpadkov prispeva k čistejšemu in bolj prijaznemu
okolju ter prispeva k zmanjševanju stroškov ravnanja z odpadki. Zavedali smo se, da bo

napredek pri ravnanju z odpadki mogoč le s sodelovanjem, zato odločitev za vključitev
v projekt LoCaRe – ESA ni bila težka.

VZPOSTAVITEV SISTEMA SPREMLJANJA
UČINKOVITOSTI RAVNANJA Z ODPADKI
Da bi dosegli zastavljeni cilj ravnanja z odpadki - zmanjšanje količin mešanih komunalnih odpadkov in nadomestitev oziroma povečanje volumna ločeno zbranih frakcij,
je bilo potrebno vzpostaviti sistem spremljanja učinkovitosti ravnanja z odpadki. K
sodelovanju so bili povabljeni tudi dijaki - EKOfrendi in EKOfrendice. Izmed predstavnikov dijakov vseh razredov Strokovne in poklicne šole ter Strokovne gimnazije sta
bila izbrana po dva predstavnika. V aktivno spremljanje učinkov ločenega zbiranja odpadkov so se tako vključili Jaka Jankovec iz 1. Gb, Samo Avguštin iz 2. Gb, Andrej Pavlin
iz 3. Mak in Mitja Andrejka iz 4. Ma razreda. Njihova naloga je bila, da enkrat mesečno
preverijo kakovost ločeno zbranih odpadkov v ekoloških zabojnikih po šoli ter zunanjih
zabojnikih.

Poročilo o uspešnosti ločevanja odpadkov na Strokovni Gimnaziji za mesec februar 2012.
Vir: Lasten (2012)

Da bi pridobili objektivno oceno uspešnosti ločevanja odpadkov smo se vključili tudi v
kampanjo Pozor(!)ni za okolje oziroma v tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov, ki

ga je za šolsko leto 2011/2012 razpisala družba Goodyear Dunlop Sava Tires. V tekmovanje se je vključilo skoraj 6000 dijakov iz 10 srednjih šol na Gorenjskem. Uspešnost

74

ločevanja je spremljala in ocenjevala EKOmisija, ki so jo sestavljali dijaki in njihovi mentorji, predstavniki komunalnih podjetij, Dinosa, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in

EKOmisija pri pregledu notranjih zabojnikov.
Vir: http://sl-si.facebook.com/pozorni.za.okolje

Goodyear Dunlop Sava Tires. EKOmisija je v šolskem letu izpeljala štiri nenapovedane
obiske. Pri tem je ugotavljala, ali dijaki in zaposleni pravilno ločujejo odpadke. Po
vsakem obisku je za posamezno šolo poleg ocene podala tudi nasvete za izboljšanje
stanja (npr. zabojnike opremiti z novimi nalepkami oziroma napisi, kaj sodi v zabojnik,
umazano embalažo, ki ostane pri malici, je potrebno odvreči v zabojnik za ostanek odpadkov in ne v zabojnik za embalažo, v zunanjih zabojnikih so kritični biološki odpadki,
zato je na pravilnost in uspešnost ločevanja odpadkov potrebno opozarjati tudi čistilke
…).

EKOtiček v večnamenskem prostoru šole
Vir: Krmelj (2012)

OZAVEŠČANJE O PRAVILNEM RAVNANJU Z ODPADKI
IN ODGOVORNEM RAVNANJU DO OKOLJA

Okraski, izdelani iz odpadnih CD-jev
Vir: Brezar (2011)

Vezano na ugotovitve mesečnih poročil in ocen EKOmisije o uspešnosti ločevanja odpadkov na šoli so EKOfrendi sošolce spodbujali k pravilnemu ločevanju in jih opozarjali

na napake. Ob zaključku projektnih aktivnosti so povedali, da so imeli na začetku kar
nekaj težav. Nekateri so bili deležni tudi posmehovanja s strani sošolcev, saj so določeni
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posamezniki njihove nasvete težje sprejemali ali pa so njihovi nasveti naleteli na »gluha
ušesa«. Na srečo so bili vztrajni in večina sošolcev, ki je imela težave s pravilnim odlaganjem odpadkov, je njihove nasvete kmalu začela upoštevati.
EKOfrendi so se skozi celo leto trudili, da bi sošolce, učitelje in zaposlene čim bolj spodbudili k odgovornemu ravnanju do okolja. V ta namen so jim okoljske vsebine sporočali
preko obvestil po šolskem radiu in v EKOtičku. Posebno pozornost so namenili Dnevu
Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila.
K pravilnemu ločevanju odpadkov so svoje sošolke in sošolce motivirali tudi z nagradnimi EKOvprašanji, ki so jih objavljali v EKOtičku enkrat na mesec. Simbolične nagrade
za izžrebane nagrajence je prispevala družba Goodyear Dunlop Sava Tires, pobudnica
kampanje.
Za dijake so bila organizirana tudi predavanja, povezana s širšo temo varovanja okolja
(Odvržena hrana, Gospodarno ravnanje z odpadki, Požarna varnost ...), ter strokovne
ekskurzije, v okviru katerih so si lahko ogledali posamezna podjetja in institucije in se
spoznali z njihovimi dobrimi praksami s področja ravnanja z odpadki.
Z namenom spodbuditi dijake k iskanju inovativnih rešitev na področju odgovornega
ravnanja z odpadki je bil zanje v prednovoletnem času razpisan nagradni natečaj za
najbolj inovativen okrasek, izdelan iz odpadkov.

ZAKLJUČEK
Ločevanje odpadkov je možno le, če se ljudje zavedajo vzrokov ogrožanja okolja in
spremenijo del svojih navad in vedenjskih vzorcev. Sprememba slednjih je odvisna od
motivacije, primernega informiranja in osveščenosti.
Razveseljivo je, da se v akcije okoljskega ozaveščanja in motiviranja posameznikov vključujejo tudi gospodarske družbe. Ena izmed njih, ki je zaznala potrebo po povezovanju in izmenjavi mnenj in izkušenj vseh tistih, ki so povezani z vprašanji odgovornega
ravnanja do okolja, je tudi družba Goodyear Dunlop Sava Tires iz Kranja. Kot pobudnica

kampanje Pozor(!) ni za okolje je uspela povezati različne deležnike: občine, komunalna
podjetja, strokovno javnost, civilno družbo in dijake desetih srednjih šol na Gorenjskem.
Skozi aktivnosti, ki so na šoli potekale tako v okviru projekta LoCaRE – ESA kakor
tudi kampanje Pozor(!) ni za okolje, je na šoli že opaziti pozitivne učinke, saj se delež
mešanih komunalnih odpadkov zmanjšuje. Zadnja ocena uspešnosti ločevanja odpadkov na šoli je pokazala, da kakovost ločenega zbiranja odpadkov znotraj šole ostaja
na enaki ravni. V večnamenskem prostoru oziroma jedilnici največji problem še vedno
predstavlja umazana (mastna) papirnata embalaža (za pico), ki jo dijaki namesto v
zabojnik za mešane komunalne odpadke odvržejo v zabojnik za papir. Prav tako se v
zabojniku za papir še vedno najdejo ostanki hrane. Še najmanj težav imajo dijaki z odlaganjem plastične embalaže. Manjše izboljšanje je bilo opaziti pri odlaganju odpadkov v
zunanje zabojnike. Pravilno so bili odloženi odpadki v zabojniku za odpadno embalažo,
medtem ko se v zabojniku za mešane komunalne odpadke znajde še vedno preveč
papirja in plastičnih vrečk z ostanki odpadkov. Največje izboljšanje je bilo opazno v
zbornici.
Korist izpeljanih projektnih aktivnosti se je izkazala predvsem v tem, da smo se na šoli
spoznali s problemi pri ločevanju odpadkov ter vzpostavili ustrezen sistem ravnanja z
odpadki. Odzivi dijakov in učiteljev na projektne aktivnosti so bili različni. Večina dijakov in učiteljev se pomembnosti ločevanja odpadkov zaveda in jih vestno ter odgovorno
ločuje. So pa seveda tudi izjeme. Slednjim bomo, da bi kakovost ločeno zbranih odpadkov še izboljšali, namenili pozornost v naslednjem šolskem letu.
Zaključimo lahko, da tovrstne akcije nedvomno v veliki meri pripomorejo k uspešni
implementaciji ločevanja odpadkov med mladimi in so naložba za prihodnost. Pomembno je, da imajo pri tem aktivno vlogo prav mladi. Oni so namreč tisti, ki bodo v prihodnosti sprejemali pomembne okoljske odločitve, zato se morajo odgovornega ravnanja
do ločenega zbiranja odpadkov in okolja nasploh zavedati že danes.
Za doseganje glavnih koristi sistematičnega pristopa k obvladovanju odpadkov na
šoli (prihranki pri stroških odstranjevanja odpadkov, izboljšanje učinkov šole na okolje
…) bo v prihodnje, poleg okvirnih ciljev (npr. zmanjšanje količin odpadkov), potrebno
določiti tudi izvedbene - merljive cilje (npr. zmanjšanje plastične embalaže za 10 % v
treh letih, glede na izhodiščno leto 2012). Opredeliti in zapisati pa bo potrebno tudi

načine spremljanja kazalcev in postopek revizije ciljev. Na področju dela z mladimi pa
bo poleg ozaveščanja o pomembnosti pravilnega ločevanja odpadkov pomembno
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tudi spodbujanje mladih k preprečevanju nastajanja odpadkov, saj je najboljši odpadek
tisti, ki ga ni. Za nadgradnjo projektnih aktivnosti zato predlagamo vsebine, povezane s
preprečevanjem odpadkov, recikliranjem odpadkov in njihovo ponovno uporabo.
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VPLIV EKOLOŠKEGA OSVEŠČANJA NA
LOČEVANJE ODPADKOV NA BC NAKLO

IZVLEČEK

Na začetku šolskega leta smo na šoli sestavili skupino pod imenom »Zelena straža«,
ki so jo sestavljali štirje dijaki naravovarstvene stroke. Njihova naloga je bila ekološko
osveščati dijake in zaposlene na BC Naklo o pravilnosti ločevanja odpadkov, hkrati pa
tedensko spremljati pravilnost ločevanja odpadkov. Poleg vsakotedenskega osveščanja
preko šolskega radia so tudi tedensko tehtali različne vrste odpadkov - plastiko, papir in
mešane odpadke v naključno izbranih učilnicah, kabinetih, pisarnah in hodnikih in opozarjali na nepravilnosti pri ločevanju odpadkov. Količina mešanih odpadkov se je tekom
raziskave opazno znižala v likovni učilnici, v živilski delavnici in na ekološkem otoku v
pritličju šole. V košu zbornice se je zmanjšala količina odpadnega papirja.

KLJUČNE BESEDE
ločevanje odpadkov, tehtanje odpadkov, ekološka osveščenost, šolski radio, napisi na
koših in zabojnikih.

THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL AWARENESS
ON WASTE SEPARATION AT NAKLO BC
Author: Nataša Kunstelj, BA of Agronomy
Naklo Biotechnical Centre

ABSTRACT
At the beginning of the school year, a group named “Green Watch” was formed by four
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students of environmental course. Their task was to make students as well as teacher
aware about the importance of separating waste correctly at Naklo BS and to monitor
the correct waste separation weekly. Besides their weekly reports via the school radio
they also weighed the collected waste – plastic, paper and mixed waste in randomly
chosen classrooms, studies, offices and corridors, and called attention to irregularities
in waste separation. The amount of mixed waste decreased substantially in the art
classroom, food-processing workshop and ecological islands in the school’s ground
floor. In the staff room, the amount of waste paper decreased.

KEY WORDS
waste separation, weighing waste, ecological awareness, school radio, labels on waste
baskets and bins

UVOD
Odpadki so snovi v različnih agregatnih stanjih in jih običajno ne potrebujemo več. Nedavno smo vse odpadke odvrgli v isti koš, danes pa temu ni več tako. Ob skrbi za naravo
želimo vse več stvari reciklirati in jih ponovno uporabiti.
Zelo pomemben razlog, zakaj nastajajo vse večji kupi odpadkov, je ravno naš hiter
tempo življenja in s tem tudi vse večje potrošništvo, zato je pomembno, da z odpadki
pričnemo ravnati pravilno in odgovorno.
Zakaj ločeno zbirati odpadke, jih predelati in ponovno uporabiti?
•

S tem zmanjšujemo količino odloženih odpadkov.

•

Zmanjšujemo stroške ravnanja z odpadki.

•

Zmanjšujemo količino energije, ki je potrebna za izdelavo novih izdelkov.

•

Zmanjšujemo onesnaževanje okolja in

•

zmanjšujemo porabo naravnih virov.

CILJI RAZISKAVE
Naš cilj je bil zmanjšati količino mešanih odpadkov ter s tem povečati količino pravilno
ločenih posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko recikliramo. Na šoli ločeno zbiramo
plastiko, papir, organske odpadke in steklo. V našo raziskavo je bilo vključeno ločevanje
naslednjih vrst odpadkov: plastike, papirja in mešanih odpadkov. Biološki odpadki niso
bili vključeni v raziskavo, saj jih na kompostni kup odnašamo vsakodnevno. Odpadnega
stekla je izredno malo in se zbira samo v zunanjem zvonu na ekološkem otoku našega
centra.

URESNIČENI CILJI
Vsekakor so dijaki s svojo nalogo pripomogli k večji pravilnosti ločevanja odpadkov, kar
nekaj dijakov in učiteljev so naučili, da morajo kartonske škatle sploščiti in jih šele nato
odvreči v zabojnike. Cilj v raziskavi je bil tudi kvantitativen: izmeriti količino posameznih
vrst odpadkov.
V zbornici se je zmanjšala količina odpadnega papirja, ravno tako od meseca januarja
sledi upad mešanih odpadkov in plastike. Na hodniku pred predavalnico je bilo izmerjeno manj mešanih odpadkov, količina plastike pa je nihala, glede na uporabnost
pitnikov vode. V kabinetu slovenščine in matematike je bila količina plastike in mešanih
odpadkov konstantna, pri matematikih je bilo veliko odpadnega papirja. Dijaki so opazili povezavo med knjižnico in ekološkim otokom na hodniku pred knjižnico. V knjižnici
je bilo malo plastike, večje količine so bile na ekološkem otoku, povsod je bilo malo
mešanih odpadkov, zapolnjeni koši s papirjem v knjižnici pa so dodatno zapolnili tudi
ekološki otok. V šolski knjižnici so se vse odmore nahajali dijaki, veliko je bilo študentov, zato so bili omenjeni koši polni papirja. V eni izmed učilnic je bil pri treh meritvah
v porasti papir, dvakrat plastika, manj je bilo mešanih odpadkov. V likovni učilnici,
živilski delavnici in na ekološkem otoku na hodniku v pritličju je bil velik upad mešanih

odpadkov, v likovni učilnici se je zmanjšala tudi količina papirja, na hodniku pa količina
plastike.
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V aranžerski delavnici so bila uresničena predvidevanja, ki so bila zastavljena pred
raziskavo. Veliko je bilo bioloških odpadkov, ki so se odnašali na kompostni kup
vsakodnevno, količina mešanih odpadkov je bila večja ob različnih tečajih in praktičnih
delavnicah. Opazna je bila tudi razlika v praznih koših, ko so bili dijaki na praktičnem
usposabljanju na delovišču.

Dijaki pri tehtanju odpadkov
Vir: Jeklar (2012)

ZAKAJ SODELOVANJE V PROJEKTU?
Naša šola je že več let vključena v mednarodni projekt »Ekošola kot način življenja«,
s katerim preko različnih projektov in natečajev ekološko osveščamo dijake različnih
strokovnih programov: od kmetijske, hortikulturne, cvetličarske do slaščičarske, živilske,
naravovarstvene stroke in biotehniške gimnazije.
Vrtnine, zelišča, poljščine in krmo pridelujemo na ekološki način, kar pomeni, da pridelujemo pridelke na naravi prijazen način, brez umetnih gnojil in sintetičnih sredstev za
varstvo rastlin. Zadnje štiri leta tudi izobražujemo dijake naravovarstvene stroke. Letošnje šolsko leto tako zaključuje program prva generacija naravovarstvenih tehnikov.
Prav dijaki omenjenega programa so pokazali poseben interes za ekološko osveščanje

na naši šoli. Poimenovali so se »zelena straža« ter posebno pozornost namenili odpadkom na naši šoli.
Na naši šoli nastane veliko odpadkov, predvsem pa glede na pestrost programov (zlasti
pri praktičnem pouku) zelo veliko različnih vrst. Cilj je bil tudi ugotoviti, katere vrste odpadkov sodijo v posamezen koš, pri čemer nam je pomagalo podjetje Komunala Kranj,
ki od nas tudi odvaža odpadke.

POTEK DELA
V prvih septembrskih dneh smo se sestali s skupino »zelena straža« in izžrebali prostore, kjer so potekala vsakotedenska tehtanja in pregledovanja pravilnosti ločevanja
odpadkov. Dijaki so izžrebali enajst različnih mest, kjer so potekale meritve. V vsakem
nadstropju šole je bila izbrana ena učilnica in en kabinet, izbrane so bile tudi šolska
knjižnica, zbornica, ekološki otok na hodniku vsakega nadstropja, ena aranžerska in ena
živilska delavnica. Dijaki so za vsako mesto oblikovali tabelo, v katero so vsakotedensko
vpisovali meritve in druga opažanja glede ločevanja odpadkov. Postopek naloge je bil
sledeč: v merjenem prostoru so vzeli vrečo iz koša, jo stehtali in v koš dali novo prazno
vrečo. Polne vrečke odpadkov so odvrgli v odpadkom primeren zabojnik na zunanjih
površinah.

Urška pri pritrjevanju novih nalepk
Vir: Jeklar, 2012

Ločevali so plastiko, papir in mešane odpadke. Težo posameznih odpadkov so vnesli v
tabelo, ki so jo nosili s sabo. Na opisan način so na vseh izbranih mestih vsak četrtek in

po potrebah tudi v torkih izvajali tehtanje. Po nekaj mesecih so iz izpisanih podatkov o
količini odpadkov oblikovali grafe ter prišli do zaključnih ugotovitev svojega dela.
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Na začetku raziskave so dijaki vse koše na šoli prelepili z novimi, različno obarvanimi in
s simboli označenimi nalepkami, s tem pa poudarili pravilnost ločevanja odpadkov. Ob
svojem delu so naleteli na nekaj težav pri pravilnosti ločevanja posameznih odpadkov.
Ker za določene odpadke niso vedeli, kaj sodi v posamezni koš, smo se povezali z gospo
Klaro Škrabec in ugotovili pravilnost ločevanja nekaterih redkih primerkov odpadkov iz
živilskih in aranžerskih delavnic.
Dijaki so poskrbeli tudi za nameščanje novih napisov na zunanjih površinah šole pri
zabojnikih, kjer ločeno zbiramo odpadke.

Postavljanje novih tabel za zabojnike na zunanjih površinah
Vir: Golorej (2012)

Polne vreče ločenih odpadkov po tehtanju
Vir: Jeklar (2012)

Vsak petek so dijaki s pomočjo gospoda Rudija Zevnika z Radia Sora pripravili šolske
radijske oddaje na temo ločevanja odpadkov. Oddaje so bile predvajane dvakrat v času
odmorov. V prispevkih so svetovali, kaj odvreči v posamezen koš, zakaj je pomembno
ločevanje odpadkov, kako je z nevarnimi odpadki in kako poteka ločevanje odpadkov
na naši šoli.
Dijaki so na šoli opozarjali na vse nepravilnosti, ki so jih opazili pri ločevanju odpadkov.
Nepravilnosti, ki so jih zasledili v šolski zbornici, so zapisali v poročilo, ki je bilo predstavljeno vsem učiteljem na eni izmed pedagoških konferenc. »Zelena straža« je med

Dijaki med reševanjem ankete
Vir: Jeklar (2012)

Anketa o ločevanju odpadkov
Vir: Jeklar (2012)

dijaki različnih letnikov in različnih programov izvedla tudi anketiranje o poznavanju
ločevanja odpadkov in rezultate predstavila vsem dijakom in zaposlenim na šoli.
Dvakrat v šolskem letu so dijaki pomagali tudi pri osveščanju glede zbiranja odpadnega
papirja.
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Luka pri nameščanju praznih vrečk
Vir: Jeklar (2012)

Tehtanje je običajno potekalo ob četrtkih v knjižnici in aranžerski delavnici, po potrebi
tudi dvakrat tedensko, še ob torkih.

SODELUJOČI
V projektu so sodelovali štirje dijaki četrtega letnika programa Naravovarstveni tehnik:
Martina Jeklar, Urška Golorej, Luka Mihelič in Nejc Klemenčič. Pri šolskem radiu
jim je pomagal gospod Rudi Zevnik z Radia Sora, v anketiranje smo vključili dijake
različnih letnikov in različnih programov. Posredno so bili v projekt vključeni vsi dijaki,
učitelji in drugi zaposleni na BC Naklo. Ločevanje odpadkov pa se je dotaknilo tudi vseh
naših »popoldanskih tečajnikov«, ki so preko delavnic ali pouka tudi ločevali odpadke.

ŠOLA
Naša Srednja šola je podenota Biotehniškega centra, ki ga sestavljajo še Višja šola,
Medpodjetniški izobraževalni center ter Raziskovalna enota. Nahaja se na podeželju, v
Strahinju pri Naklem. Vsa zahvala je namenjena vodstvu šole, ki je omogočilo izvajanje

raziskave, in snažilkam, ki so pazile, da določenih košev niso izpraznile. Posebna zahvala
velja direktorju, ki je omogočil nakup nekaj novih košev za učilnice in živilske delavnice,
saj je bilo s tem delo opravljeno nemoteno, odpadki pa so obležali v pravih koših. Vse
učitelje smo poprosili, naj ob koncu pouka pregledajo koše in njihove
vsebine.
LITERATURA
Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki v občini Naklo. Kranj: Komunala Kranj, 2009.
Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr.
Biotehniški center Naklo

GOZD–OKOLJE–LES–PRIHODNOST - TRAJNOSTNA RABA LESA
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IZVLEČEK
Avtorica predstavlja pomen trajnostne rabe lesa in opisuje aktivnosti, ki so potekale v
okviru projekta LoCaRe na Srednji šoli za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka.

KLJUČNE BESEDE
projekt LoCaRe, trajnostna raba lesa, biomasa, kogeneracija.

FOREST – ENVIRONMENT – WOOD – FUTURE
A SUSTAINABLE USE OF WOOD
Author: Irena Leban, AB of Wood Processing
Secondary School of Wood Processing
Škofja Loka School Centre

ABSTRACT
The author presents the significance of sustainable use of wood and describes activities
during the LoCaRe Project that took place at Secondary School of Wood
Processing, Škofja Loka School Centre

KEY WORDS
LoCaRe Project, sustainable use of wood, biomass, cogeneration
“Trajnostni razvoj pomeni,
da namesto omejenih naravnih
dobrin izkoriščamo neomejene
zmogljivosti našega razuma.”
JUHA SIPILA

GOZD – OKOLJE – LES – PRIHODNOST

GOZD
Gozd predstavlja za vsako družbo izjemno bogastvo. Izsledki raziskovalcev, ki preučujejo izginotja starodavnih civilizacij (npr. Maji v Srednji Ameriki, Anasazi v Severni Ameriki,
Vikingi na Grenlandiji, Velikonočni otok), vse bolj kažejo na ekološke probleme, ki so
jih imele proučevane skupnosti (Diamond 2007). Med procesi, s katerimi so družbe v
preteklosti spodkopale same sebe z uničevanjem svojega okolja, sta krčenje gozdov in
uničenje naravnih habitatov med najpomembnejšimi.
V Sloveniji sicer po statističnih podatkih delež površine, poraščene z gozdom, narašča
(leta 1875 36,4 % in leta 2010 58,5 %; Anon. 2011), kar je za našo državo lahko dober
pokazatelj. Toda ali je to dovolj, da postanemo razvita, okoljsko ozaveščena družba? Po
statističnih podatkih smo leta 2010 izvozili že več kot 500.000 m3 okroglega lesa (Anon.
2011), število zaposlenih v lesnopredelovalni industriji pa že več desetletij pada.

OKOLJE
Okolje je čedalje bolj obremenjeno predvsem z velikimi izpusti CO2 in drugih škodljivih
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snovi v ozračje, vodo in v/na zemljo. Količina odpadkov, ki jih vsako leto odlagamo v
svoje okolje predvsem v razvitem svetu, narašča. Poraba energije iz leta v leto narašča,
največ energije pa pridobivamo iz neobnovljivih virov.

LES
Les ima edinstvene lastnosti med materiali, ki jih največ uporabljamo. Ni drugega
splošno znanega gradiva, ki potrebuje tako malo za svoj nastanek, kot je les. Drevesa
so sposobna z vodo iz zemlje in CO2 iz zraka s pomočjo sončne energije proizvajati les,
pri tem pa sproščajo v ozračje kisik, ki nam omogoča življenje. Les lahko uporabljamo
za zelo različne namene, pri njegovi obdelavi in predelavi pa porabimo v primerjavi
z drugimi materiali zelo malo energije. Poleg tega je v vsakem kubičnem metru lesa
uskladiščeno 0,9 t CO2 (Pohleven 2010). In na koncu les v odsluženem izdelku ni odpadek, ampak predstavlja še zalogo energije za ogrevanje ali skupek snovi za izgradnjo
humusa.

PRIHODNOST
Prihodnost Zemlje in ljudi pa je odvisna od našega odgovornega ravnanja z viri, ki
so nam na voljo. Z znanjem in razvojem naših zmožnosti, z zavedanjem in odgovornim ravnanjem lahko zagotovimo to prihodnost. In kako lahko s svojim ravnanjem in
delovanjem naša šola sodeluje pri oblikovanju prihodnosti?

PROJEKT LOCARE NA NAŠI ŠOLI
Na začetku šolskega leta smo si zastavili cilje:
»

boljše poznavanje gozda in njegove vloge,

»

ločevanje odpadkov ter

»

trajnostna raba lesa.

In kako smo zastavljene cilje dosegli?

GOZD IN NJEGOVE VLOGE
Vsako leto dijaki na Loški učni poti, ki je bila pred leti urejena s sodelovanjem naše šole,
spoznavajo različne drevesne in grmovne vrste in si ogledajo procese, ki potekajo v
gozdu, bodisi zaradi delovanja naravnih sil bodisi zaradi človekove aktivnosti.
Dijaki morajo prepoznati domače drevesne vrste, ki jih najpogosteje uporabljamo za
izdelavo lesenih izdelkov. Na ekskurziji po gozdni učni poti spoznavajo vpliv gospodarjenja z gozdom na kvaliteto lesa.
Razpisali smo fotografski natečaj na temo »gozd«. Prispelo je več fotografij, najboljše
smo izbrali in pripravili razstavo na šolskem hodniku.

LOČEVANJE ODPADKOV
V letošnjem šolskem letu (2011/12) smo že drugič zapored dosegli prvo mesto na regijskem tekmovanju »Pozorni na okolje«.

TRAJNOSTNA RABA LESA
Kaj je trajnostni razvoj, trajnostna raba lesa? S predavanji, z razstavami, s pogovori
smo skušali te pojme čim bolje predstaviti in približati dijakom, njihovim staršem in
učencem osnovnih šol.
Na šolskem hodniku smo pripravili dve razstavi, povezani s boljšim poznavanjem lesa:
»

Vse barve lesa« (raznolikost barv in tekstur različnih lesnih vrst);

»

Spoznajmo znova« (lesne vrste, ki so jih naši predniki uporabljali za najrazličnejše namene, danes pa jih največkrat prezremo).

Na informativnem dnevu smo v vseh treh predstavitvah predstavili projekt LoCaRe, še
posebej pa smo poudarili pomen lesa za trajnostni razvoj Slovenije.
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V vseh razredih SSI in PTI programa Lesarski tehnik smo posvetili po 1 šolsko uro
pomenu lesa v trajnostnem razvoju Slovenije, v razgovoru smo izpostavili konkurenčno
priložnost v strokovni karieri vsakega dijaka naše šole.
Dva dijaka sta se odločila izdelati projektni nalogi, povezani s temo trajnostne rabe lesa.
Za ta namen smo zbrali in preštudirali domačo in tujo literaturo na temo: proizvodnja
biomase, kogeneracija, trajnostna raba lesa, lepljeni nosilci, certificiranje lesa, gradnja z
lesom. Obiskal nas je g. Irgl, predstavnik podjetja Artim, in nam podrobneje predstavil
sisteme za kogeneracijo na biomaso, njihove prednosti in slabosti, minimalne zahteve
pridobitev nepovratnih sredstev. G. Kregar, predstavnik Bureau Veritas, nam je predstavil sistem certificiranja lesa in postopek pridobitve certifikata. V podjetju Breza Commerce so nam predstavili, kako tržijo les, certificiranje lesa, sušenje lesa. Ogledali smo si
proizvodnjo lepljenih nosilcev podjetij Svetelj in Černivšek, proizvodnjo in postavitev
skeletnih hiš Damahaus, Ökopark v Hartbergu in centre predelave lesa v Zeltwegu
v Avstriji. V procesu izdelave projektnih nalog smo si pridobili zelo veliko različnega
strokovnega znanja, spoznali primere dobrih praks trajnostne rabe lesa, se pogovarjali
s predstavniki gospodarstva ter navezali pomembne poslovne in osebne stike, ki nam
bodo v prihodnje pomagali pri strokovnem razvoju.
Rezultat teh aktivnosti sta projektni nalogi:

KAKO ŽAGANEMU LESU DODATI VREDNOST
Nejc Mivšek je v svoji projektni nalogi raziskal možnosti, kako žaganemu lesu dodati oziroma povečati vrednost. Doma imajo žago in v optimalnih razmerah predelajo
približno 3000 m3 hlodovine na leto. V prihodnosti bi radi z razširitvijo in spremembo
ponudbe s predelavo enake količine hlodovine povečali dobiček. Seveda bi bilo potrebno spremeniti proizvodnjo, investirati v novo in drugačno tehnologijo.
Nejc je raziskal, kako in za kaj bi se splačalo vložiti denar, v koliko letih bi se investicija povrnila in če bi zaradi tega pridobili več dela. Podrobneje je preučil certificiranje

lesa: kaj pomeni, kako poteka in kakšni so stroški uvedbe. Raziskal je trg žagarskih
proizvodov in ugotavljal možnosti, prednosti in slabosti razširitve ponudbe različnih
žagarskih proizvodov. Ogledal si je več podjetij, ki izdelujejo lepljene nosilce. Preučil je
tehnološki postopek izdelave lepljenih nosilcev ter izdelal okvirni investicijski načrt za
domače podjetje. Mentorica pri projektni nalogi je bila Irena Leban.

UPORABA LESNE BIOMASE IN KOGENERACIJA
Izidor Koren je za že obstoječ sistem daljinskega ogrevanja na biomaso raziskal
možnosti nadgradnje s kogeneracijo ter predstavil projekcijo potrebnih investicij, razvoja, širitve proizvodnega programa in ocenil pričakovane učinke.
Mentorica pri projektni nalogi je bila Irena Leban.

RAZVOJ NOVEGA MODULA V ODPRTEM KURIKULU
V okviru vseh že navedenih aktivnosti smo analizirali tudi izobraževalni program
Lesarski tehnik (PTI in SSI) ter se po pogovoru s socialnimi partnerji in v strokovnem
aktivu odločili, da posvetimo več časa gradnji z lesom. Za začetek bomo že za naslednje
šolsko leto razvili nov modul, ki ima delovni naslov Gradnja z lesom. Igor Jelovčan, Peter
Kurnik in Irena Leban pripravljamo katalog znanj za sprejem na Svetu zavoda. Načrtujemo, da bomo že v šolskem letu 2012 /13 prvič izvedli nov modul.

ZAKLJUČEK
Sodelovanje v projektu LoCaRe je sprožilo kar nekaj dejavnosti, ki so sodelujoče in druge pomagale ozavestiti o pomenu trajnostne rabe lesa. Na začetku šolskega leta zastavljeni cilji so bili celo preseženi, saj smo začeli razvijati nov modul odprtega kurikula, ki
bo še bolj poudaril pomen lesa za trajnostni razvoj Slovenije kot nizkoogljične družbe.

Več o projektu LoCaRe na Srednji šoli za lesarstvo lahko preberete na spletni strani šole
http://www.scsl.si/lesarska/index.php/projekti.
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ZAHVALA
Sodelovanje v projektu nam je pomagalo bolj osredotočeno raziskovati pomen trajnostne rabe lesa in poiskati nove priložnosti za razvoj šole in osebnih karier vseh sodelujočih. Zahvaljujemo se koordinatorjem projekta LoCaRe Esa na Tehniškem šolskem centru
Kranj in vsem podjetnikom, ki so nam predstavili svoje poslovne poti in razmišljanja ter
nam dali dragocene napotke za nadaljnje delo.
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PORABA, VARČEVANJE TER STROŠKI PORABE VODE

IZVLEČEK
Pri projektu so dijaki ugotavljali, za kaj vse porabijo vodo. Osredotočili so se na porabo vode v gospodinjstvih. Ugotovili so, da v povprečju Slovenec porabi od 110 do
130 litrov vode na dan. Dijaki so z anketiranjem ugotavljali, ali posamezniki varčujejo
z vodo, ali sploh ne. Pri projektu so se dijaki srečali tudi s stroški za vodo. Ugotovili so,
da se cene za porabljen m3 vode razlikujejo pri različnih komunalnih podjetjih. Zaradi
prostorske bližine so bolj podrobno pregledali strukturo cene komunalnih storitev
za občini Bled in Radovljica. Tudi tukaj so ugotovili razlike. Dijaki so pri delu prišli do
podatkov s pomočjo rezultatov izvedenih anket. Določene podatke so poiskali tudi na
različnih spletnih straneh, pri strukturi cene komunalnih storitev pa so uporabili dejanske obračune dveh gospodinjstev. Po opravljenem delu so bili z zbranim in urejenim
gradivom zadovoljni.

KLJUČNE BESEDE
poraba vode, varčevanje z vodo, stroški porabljene vode

CONSUMPTION, SAVING AND THE COST OF WATER
Author: Lidija Perše, BA Econ.
Secondary School of Economics and Radovljica Secondary School

ABSTRACT
The goal of the project was to find out what water is used for. The students focused on
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household water consumption. They established that an average Slovenian used from
110 to 130 litres of water per day. A survey was carried out to determine whether individuals save water or not. While working on the project student were also faced with
the cost of water. They found out that the prices for a cubic metre of water differ among
various municipal utility companies. Due to proximity they looked closely at the cost
structure of utility companies at Bled and Radovljica municipalities. They established
differences there as well. Their findings were based on results from surveys. Some data
were also taken from different websites whereas the cost structure of utility services
was based on actual costs of two households. When their work was finished, they were
satisfied with their findings.

KEY WORDS
water consumption, saving water, water consumption costs

PORABA VODE
Pri iskanju podatkov o svetovni porabi vode so dijaki prišli do naslednjih ugotovitev:
»

v povprečju prebivalec porabi 4.130 litrov vode na leto,

»

v zadnjih treh stoletjih se je svetovna poraba vode povečala za 35-krat,

»

v 20. stoletju je poraba vode naraščala 2-krat hitreje kot prebivalstvo,

»

brez dostopa do pitne vode je več kot 1,2 milijarde ljudi.

S pomočjo objavljenih statističnih podatkov so ugotovili, da v povprečju posameznik
na dan porabi od 110 do 130 m3 vode. Od tega porabi za osebne namene 6 % vse vode,
za ostalo (s tem, ko kupimo razne proizvode) pa 94 % vode.
Pri vsakodnevnih opravilih ljudje uporabljajo pitno vodo, porabijo pa jo več kot jo dejansko potrebujejo. Velik del te vode bi lahko privarčevali.

Poraba vode za vsakdanje stvari v litrih.
Vir: http://eko-btc.si

Pri zadostni prehrani z 80 % deležem rastlinske hrane in 20 % deležem mesa znaša poraba vode 1300 m3 na leto, pri čisti vegetarijanski prehrani pa le polovico te količine.
Spodnja slika prikazuje koliko vode porabimo za najbolj vsakdanje stvari.

VARČEVANJE Z VODO
V Sloveniji skoraj vso vodo pitno dobimo iz podzemnih voda. Sedaj je oskrba prebivalstva z vodo še zadostna, a zaradi nepremišljene porabe in predvsem zaradi
onesnaževanja se lahko zgodi, da ne bomo imeli dovolj pitne vode. Tega problema se
moramo zavedati vsi.
Kaj vse posamezniki lahko naredijo, da bi v gospodinjstvu privarčevali dragocene litre
vode? Možnosti je res veliko:
•

Med šamponiranjem zapiraj vodo.

•

Med ščetkanjem zob zapiraj vodo, saj zaradi tega lahko prihraniš 20 litrov
vode.

•

Pri prhanju porabimo manj vode, kot če se kopamo v kopalni kadi (5 minut
prhanja 140 litrov vode, kopanje v kopalni kadi zahteva povprečno do 250
litrov vode).

•

V straniščni kotliček nalij sok rdeče pes ali kakšnega drugega naravnega
barvila ter preveri, ali kotliček dobro tesni. Če kotliček spušča, lahko skozi
tak kotliček odteče na leto tudi do 90.000 litrov vode.
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•

Pri kuhanju uporabljaj primero velike posode. S preveliko posodo porabiš
več vode.

•

Pri tuširanju ali umivanju poskušaj čim več vode uloviti v vedro. Vodo lahko

Ali zapreš vodo med šamponiranjem?
Vir: Opravljena anketa.

Ali zapiraš vodo med umivanjem zob?
Vir: Opravljena anketa.

uporabiš za splakovanje straniščne školjke.
•

Vodo, v kateri si opral solato ali sadje, uporabi za zalivanje rož.

•

Za pranje perila uporabljaj varčni pralni stroj, ki porabi polovico manj vode
kot navadni.

•

Preveri, če pipe dobro tesnijo. Če iz pipe prikaplja 1 kapljica na sekundo, to
predstavlja 25 litrov vode na dan oziroma 10.000 litrov na leto.

Dijaki, ki so sodelovali pri projektu, so sestavili anketni vprašalnik in ga razdelili med dijake šole. Rezultati ankete so pokazali, da dijaki premalo naredijo za zmanjšanje porabe
vode.
Na vprašanje, ali zapirajo vodo med šamponiranjem, so dobili naslednje rezultate: kar
79 % dijakov med šamponiranjem ne zapre vode, medtem ko 21 % dijakov vodo zapre.
Dijakom so zastavili tudi vprašanje, če zapirajo vodo med umivanjem zob. Odgovori so
bili presenetljivi, saj je 85 % dijakov potrdilo, da vodo zapira, le 15 % vprašanih pa je ne
zapira.

STROŠKI PORABE VODE
občina

cena za m3

8,5 % DDV

cena z DDV

strošek za 15
m3

JESENICE

0,3624

0,0308

0,3932

5,8981

BLED

0,3580

0,0304

0,3884

5,8265

RADOVLJICA

0,3836

0,0326

0,4162

6,2431

MARIBOR

0,5314

0,0452

0,5766

8,6485

NOVO MESTO

0,3866

0,0329

0,4195

6,2919

KOPER

0,8160

0,0694

0,8854

13,2804

LJUBLJANA

0,4574

0,0389

0,4963

7,4442

Strošek vodarine po občinah na dan 24.1.2012.
Vir: Spletne strani izbranih občin.

V Sloveniji imamo kar visoko porabo vode. Temu primerni so tudi stroški. Cena vode se
je od leta 1988 povišala za kar 350 %.

Primerjali so cene različnih komunalnih podjetij po Sloveniji. Prišli so do naslednjih
ugotovitev:
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Strošek vodarine po občinah na dan 24.1.2012.
Vir: Spletne strani izbranih občin.
Struktura cene komunalnih storitev v % za občino Bled
vodarina
2,3 2,3

štev. vodomer do 1

8,4
4,6

omrežnina DN 20

18,0
7,4

0,1

kanalščina
čiščenje odpadnih voda

13,4

taksa za obrem. Voda
republiški vodni prispevek

24,5

16,8

1,3

1,0

zbiranje in prevoz
odpadkov -izvajanje st
zbiranje in prevoz
odpadkov -javna infras

Struktura cene komunalnih storitev za občino Bled.
Vir: Obračun komunalnih storitev za gospodinjstvo.

Dijaki so želeli ugotoviti, če obstajajo razlike v ceni vode. Pri ugotavljanju višine stroška
so predpostavljali, da znaša povprečna mesečna poraba 15 m3 vode na gospodinjstvo.
Upoštevali so zgolj znesek vodarine, brez ostalih dajatev, ki so vezane na porabo vode.
Pri ugotavljanju strukture položnice za komunalne storitve so dijaki primerjali položnico za gospodinjstvo za občini Bled in Radovljico, saj veliko dijakov prihaja iz teh dveh

Struktura cene komunalnih storitev v % za občino Radovljica
vodarina
rep. Dajatev za obrem. Vode

2,6
15,1

republiski vodni prispevek

25,7

uporaba posod

5,1
2,2

števnina

2,6
2,1
2,6
0,0
11,4

7,1

23,5

omrežnina za oskrbo s pitno
vodo
okoljska dajatev-odpadki
ravnanje z odpadki
sk. Del cene ravnanje z
odpadki

Struktura cene komunalnih storitev za občino Radovljica.
Vir: Obračun komunalnih storitev za gospodinjstvo.

občin. Ugotovili so, da se struktura sestave položnice med občinama razlikuje.
VIRI
»

http://eko-btc.si/bodi_ekoist/zelenidom/clanki/voda/106/Koliko%20
vode%20porabimo%20za%20najbolj%20vsakdanje%20stvari%3F/

»

http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/drugo/vzemite_manj_imejte_vec_01.pdf

»

http://zlataleta.com/varcujmo-z-vodo/

»

http://varcevanje-energije.si/varcevanje-vode/index.php

»

http://www.jhl.si/vo-ka/ali-znam-varcevati-z-vodo

»

http://www.rvk-jp.si/upload/doc/399_Cenik_vodarine_in_kanalscine.
PDF

»

http://www.jeko-in.si/index.php?i=40

»

www.komunala-radovljica.si/library/includes/file.asp?FileId=113

»

infrastruktura-bled.si/files/Komunalna.../cenik_vodarina_2011.pdf

»

http://www.mb-vodovod.si/media/files/Cenik_voda_01.08.2010.pdf

»

http://www.komunala-nm.si/default.aspx?ID=530

»

http://www.jhl.si/upload/doc/cenik_voda_jan10.pdf

Lidija Perše,
univ. dipl. ekon. EGSŠ Radovljic

VODA IZ PIPE – ZAKAJ PA NE?
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POVZETEK

Dijaki iz 1. medijskega letnika so v okviru šolskega projekta Voda – dragocen vir življenja poskušali ugotoviti, kakšne so navade pitja tekočin med dijaki Ekonomske gimnazije
in srednje šole v Radovljici.
S pomočjo ankete so želeli ugotoviti, ali je med dijaki razširjena navada pitja vode
ter katere so okoljske prednosti pitja vode iz pipe in ne iz plastenk. Anketirali so 108
dijakov ali 22 % vseh dijakov šole. V anketo so vključili vse tri izobraževalne programe.
Ugotovili so, da je v programu medijski in ekonomski tehnik najbolj priljubljena pijača
voda in da večina anketiranih dijakov doma pije vodo iz pipe, manj pa v šoli. Anketa je
pokazala, da več kot polovica dijakov v programu ekonomske gimnazije in medijskega
tehnika redko pijejo ustekleničeno vodo, le v programu ekonomski tehnik je takih manj
kot polovica anketiranih.
Glede na to, da so bili rezultati ankete precej spodbudni, na področju pitja vode iz pipe
v šoli pa nekoliko manj, so z izdelavo grafičnega sporočila v obliki nalepke poizkusili
povečati pitje vode iz pipe.
S kratkim filmom, predvajanim na Youtoubu, pa so prikazali širši pomen vode v naravi
in za človeka.
Internetni naslov filma je:http://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU&feature=relmfu
Pri delu je stalno sodelovalo dvanajst dijakov, ki so si vloge med seboj razdelili. Dva
dijaka sta izdelala scenarij in posnela film (Matic in Žiga Nikolavčič), vsi dijaki 1. letnikov
medijskega tehnika pa so sodelovali v delavnici, kjer so iskali ideje za grafično
sporočilo.

KLJUČNE BESEDE
Plastenke, ustekleničena voda, voda iz pipe

TAP WATER – WHY NOT?
Authors: Manja Jensterle and Neja Zupan
Secondary School of Economics and Radovljica Secondary School
Mentor: Marija Podhraški

ABSTRACT
The students of the first year media technician program wanted, as part of the school
project, Water – A Precious Source Of Life, to find out what the students at the school
usually drink.
The aim of the survey was to find out whether the students habitually drink water and
which are the environmental advantages of drinking tap water instead of bottled water.
The survey included 108 students or 22% of all the students at school. The students
come from all three courses of training. Their findings show that water is the favourite drink of media and economic technicians and that the majority of the surveyed
students drink tap water at home but not so much at school. The survey showed that
more than half of the students in Secondary School of Economics and media technician
programs rarely drink bottled water which is not true for economic technicians where
fewer than half drink such water.
Given that the result of the survey about drinking water were quite encouraging but
less so about drinking tap water in school, the students tried to encourage drinking tap
water by designing a graphic message on a label.
Their short film, which has been played on YouTube, speaks about the general importance of water in nature and for human race.

The film can be found at:
http://www.youtube.com/watch?v=CG7Jtik5QxU&feature=relmfu
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The work was accomplished by twelve students who had different tasks. Two of them
wrote the script and shot the film (Matic and Žiga Nikolavčič), and all the first year
media technician program students took part in a workshop where they designed the
graphic message for the label.

KEY WORDS
plastic bottles, bottled water, tap water

UVOD
Voda je povsod okoli nas in tudi v človeku. Satelitski posnetki Zemlje dokazujejo, da je
Zemlja vodni planet, kar pomeni, da kar 70,8 % njene površine pokriva morje, 29,2 %
pa kopno (Senegačnik, Drobnjak, 2003). Večina vode na zemlji je slane, le 2,5 % pa je
sladke in pogojno uporabne za človeka (Senegačnik, Drobnjak, 2003). Žal pa je komaj 1
% vse vode na Zemlji dostopne za človeka. Ker število prebivalcev še vedno hitro raste,
se hitro večajo potrebe po vodi. To pa pomeni, da mora tudi vsak posameznik vse bolj
skrbno ravnati z vodo.
Ustekleničena voda je najbolj popularna pijača na svetu (http://www.flaska.si/vodaiz-pipe-2, 21. 6. 2012). Njena prodaja na svetu strmo raste. Za uporabnika je taka voda
veliko dražja od vode iz pipe. Velika večina te vode je polnjena v plastenke in samo za
izdelavo litrske plastenke potrebujemo veliko energije, proizvedene s pomočjo nafte.
Poleg tega pa za 1 liter ustekleničene vode v celotnem postopku proizvodnje porabijo
kar 3 litre vode (http://www.flaska.si/voda-iz-pipe-2, 21. 6. 2012).
Strokovnjaki so ugotovili, da plastika vsebuje tudi različne ostanke surovin, aditive in
razpadne produkte, ki se lahko sproščajo v živila in s tem v človeka (Prijatelj, 2012).

Zaradi zgornjih dejstev so dijaki prvih medijskih letnikov sodelovali v projektu Voda
- dragocen vir življenja. Predvsem so želeli ugotoviti, kakšne so navade pitja pijač med
dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Z izdelavo grafičnega sporočila
in izdelavo filma so poskušali osveščati dijake o smotrni rabi vode in zmanjšati porabo
plastenk.

VPRAŠALNIK
Dvanajst dijakov 1. letnika programa medijski tehnik je sestavilo in izvedlo anketo med
dijaki vseh programov in vseh letnikov. Anketo so izvedli ob koncu leta 2011. Z njo so
želeli izvedeti, katera je najljubša pijača dijakov, ali pijejo naravno mineralno vodo in
vodo z dodanim ogljikovim dioksidom, kako pogosto pijejo ustekleničeno vodo, ali
pijejo vodo iz pipe doma in v šoli ter kaj menijo o pomenu vode za zdravje.

VPRAŠALNIK
S tem vprašalnikom želimo dijaki 1. Mb oddelka ugotoviti, kakšne so navade pitja
tekočin med dijaki naše šole. Posebno želimo ugotoviti, ali je med dijaki razširjena
navada pitja vode.
Prosimo vas, da odgovorite na zastavljena vprašanja, in se vam za prijaznost najlepše
zahvaljujemo.
Dijaki 1. Mb, ki sodelujemo v šolskem projektu LoCaRe.
ALI VEŠ? ZA PROIZVODNJO 1 LITRA USTEKLENIČENE VODE PORABIJO
3 LITRE VODE. V SLOVENIJI LETNO ZAVRŽEMO 900 TON VODE V PLASPLASTENKAH.
Datum:_____________________
Spol (obkroži):

M

Ž

Letnik (obkroži):

Usmeritev (obkroži): ekonomska gimnazija

1.

ekonomski tehnik

2.

3.

medijski

tehnik
1. Katero pijačo piješ najraje?
sadni sok
čaj

vodo iz pipe

naravno mineralno vodo

Drugo (navedi):__________________________

4.

gazirane pijače

2. Ali piješ naravno mineralno vodo?
3. Ali piješ vodo s CO2?
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DA
DA

NE
NE

4. Kako pogosto piješ ustekleničeno vodo?
vsak dan

občasno (2x do 3x na teden)

5. Ali v šoli piješ vodo iz pipe?

DA

redko

nikoli

NE

Zakaj?________________________________________________________
6. Ali doma piješ vodo iz pipe?

DA

NE

Zakaj?________________________________________________________
7. Se strinjaš s trditvijo, da je pitje vode bolj zdravo od pitja sokov in gaziranih pijač?
DA

NE

Analiza anketnega vprašalnika
Anketa je bila izvedena med 108 dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole oziroma
je zajela približno 22 % vseh dijakov šole. Na anketo so odgovarjali dijaki vseh treh
izobraževalnih programov šole, to so ekonomski in medijski tehniki, ter ekonomske
gimnazije. Anketirali so 52 fantov in 56 deklet, in sicer 21 % dijakov prvih, 28 % dijakov
drugih, 28 % dijakov tretjih in 23 % dijakov četrtih letnikov.

Število anketiranih dijakov po spolu in po izobraževalnem programu.

Število anketiranih dijakov glede na letnik izobraževanja.

Prvo vprašanje v vprašalniku je spraševalo po priljubljenosti pijač in ugotovili so, da je
v programu medijski in ekonomski tehnik najbolj priljubljena pijača voda iz pipe, le v
programu ekonomske gimnanzije imajo dijaki raje sadne sokove

Najbolj priljubljene pijače dijakov.

Z drugim vprašanjem so spraševali po pitju naravne mineralne vode in večina dijakov iz
vseh treh programov je odgovorila pritrdilno, kar je razvidno iz grafov.
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Odgovori na vprašanje, ali piješ naravno mineralno vodo.

Z vprašalnikom so ugotovili, da večina dijakov medijskega in ekonomskega tehnika raje
pije vodo brez ogljikovega dioksida, le v programu ekonomske gimnazije so bili odgovori precej izenačeni.

Odgovori na vprašanje ali piješ vodo z ogljikovim dioksidom.

Podatek, ki so ga dobili pri četrtem vprašanju, je bil navdušujoč, saj redko pije
ustekleničeno vodo večina dijakov v programu medijski tehnik in ekonomske gimnazije (kar 57 % dijakov), le v ekonomskem tehniku je bilo takih 41 %, kar pa je tudi zelo
zadovoljiv odgovor.
Ko so spraševali, ali dijaki pijejo vodo iz pipe v šoli in doma, so dobili zanimive odgovore. V domačem okolju skoraj vsi dijaki pijejo vodo iz pipe, v šoli bistveno manj.
Večina vseh anketiranih dijakov se strinja s trditvijo, da je pitje vode bolj zdravo od pitja
sadnih sokov in gaziranih pijač. Na sploh pa se jim zdi pitje vode boljše tudi zato, ker je
voda cenejša, bolj zdrava in bolj odžeja.

Kako pogosto piješ ustekleničeno vodo?

Ali doma piješ vodo iz pipe?

Ali v šoli piješ vodo iz pipe?

ZAKLJUČEK
S pomočjo ankete smo ugotovili, da se dijaki naše šole že zavedajo pomena pitja vode
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iz pipe, kar še posebno doma tudi počno. Dijaki že vedo, da je pitje vode zdravo, cenejše in manj onesnažuje okolje, saj ni treba dodatno trošiti fosilnih goriv za proizvodnjo,
za polnjenje in za reciklažo plastenk. Skupina sodelujočih dijakov v projektu okoljskih
ambasadorjev ima zato dokaj lahko delo, da prepriča tudi ostale dijake v večjo uporabo
vode iz pipe in zmanjšanje uporabe plastenk.
V okviru projekta so vsi dijaki prvih medijskih tehnikov sodelovali pri izvedbi izdelave
grafičnega sporočila, ki bi dijake še bolj nagovoril k uporabi pitju vode iz pipe in manjši
uporabi plastenk.
Na podlagi različnih idejnih predlogov je dijakinja Maja Vavpotič iz 1. Mb razreda izdelala grafično sporočilo, ki ga je Ekonomska gimnazija in srednja šola natisnila v obliki
samolepilnih nalepk. Nalepke so nalepljene ob umivalnike po celotni šoli in v šolski avli
ter opominjajo dijake na pitje vode iz pipe.

Grafično sporočilo. Samolepilna nalepka.

Tako bomo prihranili pri porabi nafte, saj pri tem, ko popiješ vodo iz litrske plastenke,
porabiš ¼ litra nafte (http://www.flaska.si/voda-iz-pipe-2, 21. 6. 2012) in s tem močno
zmanjšaš ogljični odtis.

LITERATURA IN VIRI
1. Senegačnik, J in Drobnjak, B. Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Ljubljana: Modrijan, 2003, 118.
2. Prijatelj, M. Noben material ni povsem nedolžen. Ljubljana: Delo, 22. 1. 2012, 15.
Kajfež Bogataj, L. Voda iz pipe.(online). 2012. (citirano 21. 6. 2012). Dostopno na
naslovu: http://www.flaska.si/voda-iz-pipe-2
Manja Jensterle in Neja Zupan
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Mentorica: Marija Podhraški

ZGODBA USTEKLENIČENE VODE
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Vsakodnevna uporaba plastenk je eden glavnih krivcev za onesnaževanje narave. To
je najbrž jasno vsakomur. Toda kako lahko industrija opravičujejo tovrstno uporabo in
to še pod pretvezo, da gre za enega najbolj okoljevarstvenih produktov, kot je v svoji
oglasni kampaniji zapisalo podjetje Nestlé za njihovo vodo v plastenkah? Odgovor
na to smo našli na internetu in sicer v posebnem videu, ki na provokativen a humoren in nazoren način skozi atraktivno animacijo prikaže vse tisto kar morate vedeti o
ustekleničeni vodi. Da bi ga čimbolj približali slovenskemu občinstvu smo se odločili
prispevek sinhronizirati v slovenščino in ga podnasloviti. Izdelek smo posneli na DVD,
slovenske podnapise pa poslali na njihovo uradno spletno stran, zato si boste lahko izbrali ogled filma s slovenskimi podnapisi. Celoten prevod z nekaj inserti iz filma si lahko
ogledati v nadaljevanju članka.

Ključne besede:
voda, plastenke, olje, recikliranje, onesnaževanje

Slovenska sinhronizacija, dijaki tretjega letnika EGSŠ Radovljica: Helena Robič, Timotej
Šimnic, Aleš Studen, Kaja Bonča, Ajda Likozar
Mentor: Primož Zorko
PREVOD: „ To je zgodba o svetu obsedenim s stvarmi. To je zgodba o sistemu v krizi.
Uničujemo planet. Uničujemo drug drugega. In pri tem se niti ne zabavamo.
Dobra stvar je, da ko bomo začeli razumeti sistem, bomo videli stvari v katere lahko
posežemo in probleme bomo lahko spremenili v rešitve.

Zgodba o USTEKLENIČENI VODI z Annie Leonard

Kako nam zahtevana proizvodnja vsiljuje nekaj, česar ne rabimo, in uničuje tisto, kar
najbolj potrebujemo od vsega. Ko poskušate uporabiti manj stvari, se srečate z vprašan-
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jem: Ali res potrebujemo vse te stvari?
Kaj bi storili, če bi živeli v mestu, kot je recimo Cleveland, in bi se zaželeli kozarec vode?
Boste tvegali in jo spili iz mestne pipe? Ali boste segli po steklenici vode, ki prihaja iz
neokrnjene dežele deževnega gozda ... otočja Fidži?
Proizvajalci blagovne znamke vode Fidži mislijo, da je odgovor jasen. Zato so ustvarili
veliko promocijsko kampanjo. Izkazalo se je, da je to ena izmed najbolj neumnih potez
v zgodovini oglaševanja. Mesto Cleveland ni želelo biti predmet posmeha znamki Fidži,
zato so naredili teste in veste, kaj so ugotovili? Testi so pokazali, da je kozarec vode Fidži
slabše kakovosti, slabšega okusa kot voda iz pipe v Clevelandu. In stane tisočkrat več.

To se zgodi pogosto, ko primerjamo ustekleničene vode z vodo iz pipe.
Je čista? Včasih ja, včasih ne. Ustekleničena voda je manj nadzorovana od vode iz pipe.
Je bolj okusna? V primerjavi okusa, ki se je izvajal po ZDA, so ljudje večkrat izbrali vodo
iz pipe kot ustekleničeno.
Proizvajalci ustekleničene vode trdijo, da samo zadovoljujejo povpraševanja na trgu,
toda kdo si želi izdelek, ki je manj uspešen, slabšega okusa in veliko dražji, predvsem
ker jo lahko dobite skoraj zastonj v domači kuhinji.

Proizvajalci ustekleničene vode trdijo, da samo zadovoljujejo povpraševanja na trgu,
toda kdo si želi izdelek, ki je manj uspešen, slabšega okusa in veliko dražji, predvsem
ker jo lahko dobite skoraj zastonj v domači kuhinji.
Ustekleničena voda stane okoli 2000-krat več kot voda iz pipe. Si predstavljate, da bi za
en sendvič plačali 3000€?

Toda v ZDA kupijo več kot pol milijona plastenk vode vsak teden. To je dovolj steklenic,
da bi lahko naredili 5 krogov okoli ekvatorja. Kako je prišlo so tega? Vse to je posledica
materialnega tržnega gospodarstva in ene izmed glavnih gonilnih sil, znane kot proizvajalno povpraševanje. Če želijo podjetja še naprej rasti, morajo prodajati vedno več in

več stvari. V 70-ih je velike proizvajalce brezalkoholnih pijač zaskrbelo, saj so napovedi
rasti prodaje začele upadati.
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Človek ne more popiti neskončne količine soka. Poleg tega se bodo na neki točki ljudje
začeli zavedati, da brezalkoholne pijače niso zdrave. In ponovno začeli piti vodo iz pipe.

Tako so proizvajalci prišli do nove ideje – bizarnega izdelka, ki so se mu ljudje smejali
kot čudni modi. Voda je ZASTONJ, so takrat govorili. Kaj nam bodo še prodali? Zrak?
Kako torej ljudi spodbuditi k nakupu teh neuporabnih izdelkov?
Preprosto! Lahko ustvariš povpraševanje. Kako to narediti?

Predstavljajte si, da vodite podjetje ustekleničene vode. Z ozirom na to, da ljudje ne
bodo porabili težko prisluženega denarja za nepotrebne stvari, jih prestrašite in ustvarite občutek negotovosti. In točno to je naredila industrija ustekleničene vode. Ena
od prvih marketinških potez je bila prestrašiti ljudi o vodi iz pipe.
S kampanjami, kot je bila v Clevelandu, »ko mi naredimo svoje«, je dejal vodja tovarne
za ustekleničeno vodo, »bomo vodo iz pipe uporabljali samo še za tuširanje in pranje
posode.« Nato prestavite proizvod v prizor čiste fantazije. Ste že kdaj opazili, kako nas
ustekleničene vode »zapeljejo«? S prizori planinskih potokov in neokrnjene narave.
Uganite, od kje prihaja tretjina ustekleničene vode v ZDA.
Iz pipe! Aquafin, podjetja Pepsi, in Dasani, podjetja Coca Cola, sta le dve blagovni znamki vode, ki nista nič drugega kot filtrirana voda iz pipe.
Toda laž neokrnjene narave se tukaj še ne konča. Zadnji celostranski oglas za Nestlé
pravi: Voda v plastenki je najbolj okolju prijazen potrošniški izdelek na svetu. Kaj?!

Saj onesnažujejo okolje celotnega življenjskega cikla! Kako naj bi bilo to okolju prijazno? Problem se začne pri pridobivanju in proizvodnji, kjer je olje uporabljeno za
izdelovanje plastenk. Vsako leto za izdelovanje plastenk, ki jih porabijo v ZDA, porabijo
dovolj olja in energije za milijon avtomobilov. Vsa ta energija je potrošena za izdelavo
plastenke in še več za razvoz po planetu, potem pa jo popijemo v približno dveh minu-

tah. To nas pripelje do velikega problema pri zaključku življenjskega cikla: ODPADNI
MATERIAL.
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Kaj se zgodi z vsemi temi plastenkami potem, ko jih zavržemo? 80 % jih konča na odlagališčih, kjer bodo ležale več tisoč let, ali pa končajo v sežigalnicah, kjer jih zažgemo
in s tem povzročimo izpust strupenih plinov v ozračje. Ostalih 20 % se zbira za recikliranje. Bila sem radovedna, kje končajo plastenke, ki jih recikliram sama. Odkrila sem,
da jih z ladjami odpeljejo v Indijo. Šla sem tja. Nikoli ne bom pozabila vožnje po hribu
zunaj mesta Madras, kjer sem iz oči v oči soočila z goro plastenk iz Kalifornije. Pravo
recikliranje bi vse te plastenke spremenilo nazaj v plastenke.

Ampak to se tukaj očitno ni zgodilo. Namesto tega smo plastenke predelali,
kar pomeni, da smo jih spremenili v izdelke nižje kakovosti, ki jih bomo uporabili kasneje.
Delov plastenk, ki pa jih ni bilo mogoče predelati, smo zavrgli, z ladjami prepeljali vse
do Indije, samo zato da smo jih lahko odvrgli na dvorišče nekoga drugega. Če podjetja
za izdelovanje plastenk z vodo torej hočejo gore na nalepkah, bi bilo bolj pošteno, da
pokažejo eno od teh
gora iz odpadnih plastenk.
Strašiti, zapeljevati in zavajati potrošnike - te strategije so vse osrednji del povpraševanja po proizvodih. Ko bodo zadovoljene vse zahteve povpraševalcev in ustvarjen nov trg,

vreden več milijard, se bodo branili z izrivanjem konkurenčnih podjetij. A v tem primeru
je njihova največja konkurenca osnovna človekova pravica: pitje čiste vode iz pipe.
Podpredsednik podjetja Pepsi je rekel: »Voda iz pipe je največji sovražnik!«
Hočejo, da mislimo, da je voda iz pipe umazana in da je ustekleničena voda najboljša
alternativa. Na veliko mestih je javna voda res onesnažena,
zahvala za to gre okolju škodljivim panogam, kot so na primer tovarne plastenk. In vsi
tisti, ki izdelujejo ustekleničeno vodo, so presrečni,
kadar lahko v zameno ponudijo svojo drago rešitev, ki nas ponovno priveže na njihove
izdelke.

Čas je, da vzamemo pipo nazaj. To se bo zgodilo, ko bomo sami pri sebi sklenili, da
ne bomo več kupovali ustekleničene vode, razen če je voda v naši skupnosti resnično
onesnažena. Ja, potrebno se bo navaditi na uporabo povratnih steklenic, a mislim, da to
zmoremo. Nato lahko naredimo naslednji korak. Pridružite se kampanjam, ki delajo na
pravilnih rešitvah. Na primer naložbe v čisto vodo iz pipe za vse. V ZDA je za 24 bilijonov
premalo sredstev za vodo iz pipe. Delno zato, ker ljudje verjamejo, da pitna voda pride
samo iz plastenke. Po svetu bilijon ljudi v tem trenutku nima dostopa do čiste vode.
Toda še vedno velika večina mest troši milijone v spopadih z vsemi odvrženimi plastenkami.

Ali ne bi raje ta denar porabili za izboljšanje naših vodnih sistemov ali še bolje, za
preprečevanje onesnaževanja za začetek. Še veliko stvari lahko naredimo, da rešimo ta
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problem. Lobirajte mestne uradnike, da ponovno uvedejo pitne fontane. Prizadevajte si

za prepoved nakupa ustekleničene vode na vaši šoli, organizaciji ali pa kar v celotnem
mestu. To je velika priložnost za milijone ljudi, da se zbudijo in zavarujejo svoje denarnice, zdravje in planet. Dobra novica je, da se je to že začelo. Prodaja ustekleničene
vode je močno padla, medtem ko se je prodaja varnih, povratnih steklenic močno pov-

ečala. Hura! Restavracije s ponosom strežejo vodo iz pipe in ljudje so se odločili prihraniti na sto tisoče dolarjev, ki bi jih sicer porabili za nakup ustekleničene vode.
Uporaba ustekleničene vode se sedaj primerja z nepopularnim kajenjem med
nosečnostjo.
Zdaj smo bolje osveščeni. Industrija za izdelovanje ustekleničene vode je zaradi tega
zelo zaskrbljena. Ne bomo več kupovali njihovih izdelkov. Sami se bomo odločili, kaj
bomo zahtevali, in mi zahtevamo čisto, varno vodo za vse.
Lepa vam hvala za pozornost! “
Vir:
Www.storyofbottledwater.org,
Slikovni material vzet iz videa:
http://www.youtube.com/watch?v=-Zn0qi80IIY
Slika1
http://www.justtrashit.com/talkin-trash-0/?Tag=pollution
Primož Zorko,
mentor pri projektu LoCaRe
EGSŠ Radovljica

ANALIZA IN UKREPI ZMANJŠEVANJA
PORABE VODE NA TŠC KRANJ
122

POVZETEK
Cilj raziskave je identificirati porabnike vode na TŠC Kranj, jih razvrstiti in ustrezno
ukrepati. Osnovna orientacija v raziskavi je analiza izpiskov plačil za vodo v nekajletnem
obdobju. Oceniti želimo količino puščanja vode, učinkovito preprečiti te izgube, zmanjšati porabo in izboljšati bilanco porabe. Ocenili smo količino zavržene neuporabljene
vode in s tem povezane stroške.
Ker ima projekt predizvedbeni značaj in predstavlja pripravo na dejansko izvedbo, smo
se lotili modela popisa porabnikov, beleženja napak in meritev količine porabljene in
zavržene vode. Pri opredeljevanju strategije izboljšave smo uporabili metodologijo
razvoja ideje po sistemu matrične oblike spiralnega modela.
Na podlagi priporočil za porabo vode, ki veljajo v svetu, smo skušali oblikovati korektivne ukrepe z osnovnimi in dodatnimi priporočili. Zavedamo se, da se je potrebno
osredotočiti predvsem na redno vzdrževanje vodovodnega sistema in na uvedbo
spremembe aktiviranja določenih porabnikov vode. Ključni del bi lahko predstavljala
tudi propagandna akcija oz. kampanja osveščanja dijakov, študentov in vseh zaposlenih
o porabi neoporečne pitne vode.

KLJUČNE BESEDE
poraba vode, stroški – koristi, matrični spiralni model, varčevanje, nadzorovana poraba.

AN ANALYSIS AND MEASURES FOR DECREASED
WATER CONSUMPTION AT TSC KRANJ
Author: Branka Balantič, Technical School Centre Kranj

ABSTRACT
The aim of the survey is to identify water consumers at TSC Kranj, classify them and take
appropriate measures. The basis of the survey is an analysis of water consumption costs
per year over a period of time. Our goal is to estimate water loss and efficiently prevent
this water loss as well as decrease the consumption of water and improve the cost balance. The amount of water loss and associated costs were estimated.
Since the project is in a preparatory phase, the inventory of users model, the recording
of mistakes and measuring of the amount of used and wasted water have been started. For defining the strategy for improvement, the methodology of idea development
according to the system of matrix spiral model was deployed.
We tried to form corrective measures with basic and additional recommendations on
the basis of worldwide accepted recommendations for water consumption. We are
aware that focus on regular maintenance of water supply system and on the introduction of a change in activating specific water consumers. The crucial part could be a
campaign for making the pupils, students and employees aware about the consumption of safe water.

KEY WORDS
water consumption, costs – profits, matrix spiral model, saving, controlled consumption

UVOD
Letos spomladi, ob svetovnem dnevu voda, so bili objavljeni podatki o dnevni porabi
vode v Sloveniji. V Sloveniji smo v letu 2010 porabili 125 milijonov m3 vode. 85 milijonov m3 vode so porabila slovenska gospodinjstva, kar pomeni, da je vsak prebivalec
v letu 2010 v povprečju porabil 42 m3 vode, kar pomeni približno 117 litrov porabe na
dan. Preostanek vode je bilo porabljene v druge namene. 31 milijonov m3 smo porabili
za druge gospodarske in negospodarske dejavnosti, 6 milijonov m3 vode je bilo dobav-

ljenih drugim vodovodnim sistemom, 3 milijoni m3 vode iz hidrantov pa so bili porabljeni za potrebe gasilcev ter za čiščenje cest in ulic (http://www.stat.si, 2012).
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Po podatkih Statističnega urada RS (http://www.stat.si, 2012) se poraba vode v gospodinjstvu ter v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih na prebivalca od leta 2008 ne
spreminja bistveno. V zadnjih letih se je tako skupna količina porabljene vode zmanjšala za 0,2 %, na 84,5 milijona m3 vode oz. na 57 m3 vode na prebivalca.
Največ vode v gospodinjstvu na prebivalca v letu 2010 so porabili v osrednjeslovenski
statistični regiji, skupaj 57 m3 načrpane vode na prebivalca. V gorenjski in obalnokraški regiji je bilo porabljenih po 42 m3, v notranjsko-kraški in goriški regiji po 37 m3, v
savinjski in podravski regiji po 36 m3, v zasavski regiji 34 m3, v spodnjeposavski regiji in
v jugovzhodni Sloveniji po 33 m3, v koroški regiji 30 m3, najmanj pa v pomurski regiji, in
sicer 27 m3 vode na prebivalca.
Po podatkih Eurostata iz julija 2011 je bilo v državah Evropske unije v povprečju v letu
2008 oz. 2009 porabljenih 70 m3 vode na prebivalca (vsa količina porabljene vode na
celotno prebivalstvo).

Poraba vode na prebivalca po statističnih regijah Slovenije
(http://www.stat.si, 2012).

Največ vode na prebivalca v enem letu, to je nad 125 m3, je bilo porabljene na Irskem,
in sicer kar 141 m3 na prebivalca, sledijo Ciper, Latvija in Združeno kraljestvo, kjer se
giblje poraba vode med 101 in 125 m3 na prebivalca, med 76 in 100 m3 vode na preb-

ivalca porabijo v Franciji, Latviji, Španiji in na Švedskem, največ držav, med katerimi je
tudi Slovenija, pa porabi med 51-75 m3 vode na prebivalca. Najmanjšo količino porabljene vode v enem letu, in sicer od 0 do 50 m3 na prebivalca beležijo v Češki republiki,
Estoniji, Litvi, Madžarski, Poljski in Romuniji. V letu 2009 je znašala poraba vse vode na
prebivalca v Sloveniji 58 m3.
Statistika za Slovenijo tudi beleži podatek, da gospodinjstva porabijo od 10 do 40 % vse
načrpane vode predvsem za pralne in pomivalne stroje. Vsak dan iztočimo, na primer za
splakovanje, od 150 do 500 litrov vode.
Pri vseh teh ugotovitvah moramo poudariti, da mnogo sistemskih izgub beležimo
zaradi netesnosti mreže in zaradi netesnosti na izpustnih mestih vodovodnih sistemov.
Netesnosti na izpustnih mestih prevečkrat zanemarimo in ignoriramo, toda, če pomislimo, da cca. 4.000 kapljic predstavlja 1 l vode, nam groba ocena pokaže, da bi npr. iz 25
pip 20 kapljic v minuti predstavljalo cca. 180 l izgubljene vode v enem dnevu. V šolah
je v uporabi še mnogo drugih izpustnih mest, ki predstavljajo stalne izgube (netesnosti v splakovalnih kotličkih, neselekcionirano izplakovanje pisoarjev, pozabljeno
zapiranje odtočnih pip ...). Mnogo vode, ki ne izplakuje, pere, umiva ..., skratka, ki se
pretoči iz dotoka v odtok, ne da bi z njo karkoli počeli, predstavlja čisto izgubo. V vsako
kapljo vode je vložena energija, saj je vodo potrebno zajeti, očistiti, načrpati, peljati po
vzdrževanem vodovodu do končnega porabnika ... Vodo je po podobni poti potrebno
tudi voditi po odtočnih kanalih.
Ključni del racionalne porabe vode je zavedanje o tem problemu in kakovostno
vzdrževanje infrastrukture. V zaključeni krog pretoka informacije je potrebno zajeti
uporabnike, vzdrževalce, pedagoge, vodilne v šoli ...
Izkoristiti je potrebno vse načine zmanjšanja porabe vode in posledično zmanjšati
strošek, povezan s porabo vode. Osnovna orientacija je analiza izpiskov plačil za vodo
v nekajletnem obdobju. Ključen je popis porabnikov vode, njihova uporaba in njihova
stopnja vzdrževanja. Cilj raziskave je identificirati porabnike, jih razvrstiti in ustrezno
ukrepati z vzdrževalnimi posegi (popravila, menjave tesnil ...), osveščanjem (napisi,
poučevanje o smotrni porabi vode ...) in metodološkim pristopom (drugačen način
porabe vode – selekcionirano proženje izpiranja ...).
V okviru naloge smo oblikovali 3 hipoteze:

»

Sprememba načina krmiljenja izplakovanja pisoarjev bo doprinesla znaten delež pri zmanjšanju porabe vode.

»
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Stalno vzdrževanje tesnil pri splakovalnikih in pipah bo zmanjšalo trend
povečevanja porabe vode.

»

Osveščanje dijakov, študentov in zaposlenih v šolah o porabi pitne vode
bo zmanjšalo nenadzorovano porabo vode.

Ocenjevalne meritve porabe vode smo izvedli tudi na TŠC Kranj in z rezultati ter možnimi izboljšavami seznanili vodstvo centra.
Nove zahteve za pipe in ostale vrste nadzorovanega izpusta vode iz vodovodnega
omrežja se razvijajo, kar ima za posledico vrsto izboljšanih izdelkov na trgu. Sanitarije
in vodovodne napeljave so glavni cilji za novo zasnovo ali obnovo v tehnotehnologije
z visokim izkoristkom. Poraba vode z uporabo omenjenih tehnologij je ključni podatek
za oceno “cost – benefit” oz. stroški - koristi. Visoko učinkovitost dosežemo pri več kot
50 % prihranka, srednjo pri 10–50 % prihranka in nizko pri manj kot 10 % prihranka v
primerjavi s standardnimi tehnologijami.
V šolah se nahaja več različnih točk, kjer prihaja do porabe vode. Omenimo naj sanitarije in kopalnice s stranišči, pisoarje, tuše, pipe v straniščih, za umivanje rok in hrane v
kuhinjah, za pranje posode v kuhinjah, ventile in druge naprave, razbremenilne ventile,
preprečevalce povratnega toka, požarno-zaščitne sisteme ...
Priložnosti za zmanjševanje porabe vode bomo poskušali izkoristiti s programom
priprave varčevalnih ukrepov. S tem bomo prihranili znatna sredstva, ki bodo sicer v
prvi fazi predstavljala strošek, vendar se bo kasneje vložek spremenil v korist.

MATERIALI IN METODE
Projekt ima predizvedbeni značaj in predstavlja pripravo na dejansko izvedbo. Pri tem
smo uporabili metodologijo razvoja ideje po sistemu matrične oblike spiralnega modela (Balantič, 2006). Omenjeni model predvideva izvedbo v 4 nivojih: razvoj koncepta
projekta, razvoj novega produkta, rast produkta in vzdrževanje produkta. Znotraj vsake-

ga nivoja spiralne matrike se nahaja 6 segmentov :
P1

Projekt razvoja koncepta

P11

Incialna zahteva

P12

Prva analiza incialne zahteve

P13

Analiza tveganja v fazi razvoja koncepta

P14

Prvi prototip in tehnična izvedba koncepta

P15

Strukturiranje in odobritev koncepta

P16

Ocena uporabnikov na nivoju koncepta

P2 Projekt razvoja novega produkta
P21

Pogoji končnega uporabnika

P22

Analiza pogojev in planiranje razvoja produkta

P23

Analiza tveganja v fazi razvoja produkta

P24

Prototip novega produkta in tehnična izvedba produkta

P25

Zahteve in njihova potrditev

P26

Vrednotenje in verifikacija izdelka

P3 Projekt rasti produkta
P31

Dogovor o nadaljevanju, alternativi in prepoznavanje ovir

P32

Planiranje rasti produkta

P33

Analiza tveganja v fazi rasti produkta

P34

Prototip razvoja stalnih izboljšav produkta

P35

Končno oblikovanje produkta, testiranje, verifikacija, sprejem in izvedba

P36

Planiranje in koncipiranje nove rasti

P4 Projekt vzdrževanja produkta
P41

Komunikacija z uporabniki

P42

Planiranje vzdrževanja

P43

Analiza tveganja

P44

Tehnična izvedba vzdrževanja

P45

Implementacija vzdrževanja

P46

Ocena za novo rast

B.
Planiranje

A.
Komuniciranje
s potrošniki
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P42
P32

P41
P31

P43
P33

P22
P21
P16

P26

P12
P11 P13
P14
P15

P23
P24

P25

P36

C.
Analiza
tveganja

P34
P44

P46
P35

F.
Vrednotenje
potrošnikov

D.
Projektiranje

P45
E.
Izdelava in prenos
na tržišče

Matrična oblika spiralnega modela
(Balantič, 2006).

Metodologija postavitve posameznih matričnih polj je bila preizkušena že na mnogih
primerih.
V prvi fazi gre za določanje tega, kaj in kako sploh želimo doseči z našim projektom.
Vprašati se moramo, kakšno korist nam raziskava lahko prinese in koliko sredstev in
časa smo pripravljeni nameniti izvedbi. Druga faza je ovrednotenje ter postavljanje prioritet in odločitev glede prioritete izvedbe posameznih ukrepov za zmanjšanje porabe
vode. Pri tem gre tudi za zajem dodatnih pomembnih idej. Tretja faza je razvijanje
in dopolnjevanje narejenega, preizkušanje funkcionalnosti raziskave, izdelava povezav
z ostalimi raziskavami. Odgovorni potrdijo končno poročilo ali zahtevajo dopolnitve in
popravke. Četrta faza pa je planiranje in vzdrževanje pridobljenega. Ta faza predvideva
tudi kampanjo za vzdrževanje metodologije optimiranja porabe vode.
Na temelju predhodnih meritev in na podlagi sledenja zabeleženih stroškov porabe
vode za TŠC Kranj lahko v obdobju do leta 2010 opredelimo 4 segmente obračuna:
»

dejansko porabljena voda,

»

odvajanje vode,

»

čiščenje vode in

»

okoljske dajatve.

Zadnji trije našteti stroški veljajo za tiste stavbe, ki so že priključene na komunalno kanalizacijo, kar velja tudi za Tehniški šolski center Kranj. V zadnjem obdobju (od leta 2010
dalje) pa se stroški okoljskih dajatev preoblikujejo v naslednje segmente:
Vodarina (m³)

0,3065 €/m³

Vodno povračilo * (m³)

0,0748 €/m³

Čiščenje (m³)

0,1900 €/m³

Odvajanje (m³)

0,0782 €/m³

Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja

0,5314

zaradi odvajanja odpadnih voda **
(m³)

0,0396 €/m³

Skupaj brez DDV

0,6891 €/m³

Stopnja DDV

8,5

SKUPAJ z DDV

%

0,7443 €/m³

Cene vodnega povračila v občini Kranj brez omrežnin
(http://www.komunala-kranj.si, 2012).

* Vodna povračila se plačuje skladno z Uredbo o vodnih povračilih, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 103/02. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. Vodno plačilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Skladno z
določili navedene uredbe smo upravljavci objektov ali naprav za odvzem ali izkoriščanje vode zavezani za obračunavanje vodnih povračil vsem uporabnikom storitev.
** Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:
Plačuje se skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 104/2009, s spremembami). Določa
način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja,
ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske
vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek državnega
proračuna.
K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije
oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistil-

no napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se ne
obračunava.
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Poleg vodarine se obračunavajo še:
omrežnina voda,
omrežnina za odvod odpadnih voda,
omrežnina za čiščenje odpadnih voda in
števnina (http://www.komunala-kranj.si, 2012).
Vodna povračila so usklajena z Zakonom o vodah (http://zakonodaja.gov.si/, Uradni list
RS, št. 57/2008,10. 6. 2008) in Uredbo o vodnih povračilih (http://zakonodaja.gov.si/,
URED4798, 2007).

REZULTATI

Posamezni stroški porabe vode v TŠC Kranj
(TŠC Kranj, 2012).

S pomočjo mesečnih izpiskov plačil in porabe vode je bilo moč opredeliti posamezne
letne stroške za TŠC (Slika 3).
Slika 3 prikazuje posamezne stroške, ki nastajajo zaradi porabe vode. Iz diagrama je razvidno, da so v zadnjih letih okoljsko dajatev zamenjale druge vrste dajatev (omrežnine),

Skupni letni stroški porabe vode v TŠC Kranj
(TŠC Kranj, 2012).

ki so v kumulativi drastično povečale strošek porabe vode. V diagramih ni navedenega
stroška vodnih povračil Republike Slovenije. Letni strošek te kategorije je približno 170
€ (TŠC Kranj, 2012).
V diagramu (Slika 4) lahko opazimo, da je poraba vode od leta 2008 do leta 2011 narasla
za faktor 2,6, kar je seveda zaskrbljujoče.
V okviru pedagoškega procesa Ekonomike podjetja je bil izveden popis vseh porabnikov vode in ocenjevalna meritev porabe vode. V poročilu (Močnik, 2012) je začetni del
merjenja opredeljeval popis vseh porabnikov vode v objektu TŠC Kranj. Za orientacijske
meritve smo uporabili posodico, ki smo jo obesili na pisoar tako, da se je voda nakapljala vanjo. Po odmerjenem času smo posodico odmaknil ter izmerili količino iztekle
vode. Postopek smo ponovili na vseh kritičnih mestih, kjer prihaja do nenadzorovanega
izpusta.
Z metodo opazovanja so bili zbrani naslednji podatki:
Na TŠC Kranj je skupno 71 porabnikov vode, od teh jih je 18 kritičnih in puščajo. Izračuni
so izvedeni s povprečnimi številkami. Skupno izteče 43,2 l vode na uro, kar pomeni, da
je v enem dnevu zavržene 1.036,8 l vode, kar na letni ravni pomeni 378.432 litrov vode.
Takšna količina vode zadostuje, da zraste 0,5 ha koruze.
Za cel objekt TŠC Kranj so bili popisani porabniki vode in okvarjeni končni izpusti.

PRITLIČJE:
V pritličju se v vsaki učilnici nahaja lijak z izpustno pipo.
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V eni etaži se nahaja 6 sanitarij, od teh tri ženske in tri moške. V ženskih sanitarijah se
nahajata po 2 lijaka z izpustnima pipama ter 1 straniščna školjka in kotliček. V moških
sanitarijah so 3 lijaki s pipami, 3 straniščne školjke s kotlički ter 5 pisoarjev. V pritličju
je eden večjih porabnikov vode tudi kuhinja, kjer porabijo največ vode za pomivanje
posode. V pritličju so še dodatne 3 sanitarije v predelu pisarn, kot so tajništvo, računovodstvo, referat višje šole in še nekateri drugi oddelki. Skupno je v vseh treh sanitarijah
6 lijakov in pip ter 4 školjke s kotlički. Po popisu vseh porabnikov vode v tej etaži smo
ugotovili, da največji problem predstavljajo puščanja vode v sanitarijah.
Največji delež predstavljajo pisoarji, ki skoraj vsi puščajo. Vseh porabnikov vode je skupno 67, od tega 15 pisoarjev - 11 jih pušča.

PRVO NADSTROPJE:
V prvem nadstropju je prav tako v vsaki učilnici lijak s pipo ter enako razporejene sanitarije kot v pritličju. Tudi v tej etaži so največji problem moške sanitarije. Število vseh
porabnikov vode je 71, od tega 16 pisoarjev - 7 jih pušča.

RAZPRAVA
Na TŠC Kranj je vzpostavljen podoben sistem, kot ga srečamo na veliko javnih mestih.
Problem, ki ga je potrebno izpostavit, je, da se ob vstopu v prostor aktivira senzor gibanja, ki odpre ventile vseh pisoarjev naenkrat, ne glede na to, ali so bili uporabljeni ali
ne. Tudi ko nekdo vstopi in uporabi straniščno školjko, se senzorji odzovejo in odprejo
vodo za pisoarje. To običajno pomeni, da se senzorji aktivirajo ob vstopu v prostor in
ponovno, ko prostor zapustimo. Iz vsakega pisoarja po aktivaciji senzorja steče približno
200 ml vode.

končni uporabnik
vode

priporočila

dodatna priporočila

WC

max. 5 l/izpiranje

uporabiti deževnico ali nepitno vodo

Pisoar

max. 1,5 l/izpiranje

priporočeno max.1 l/izpiranje

nedovoljeno kontinuirano
izpiranje

uporabiti deževnico ali nepitno vodo

nedovoljeno avtomatsko
izpiranje vseh pisoarjev
naenkrat
Tuši in kopalnice

prepovedana uporaba
tušev, ki imajo pretok večji
od 7,5 l/min.

lokalno (posamezni tuš)
omejiti mešalno razmerje
med toplo in hladno vodo
(zaradi nevarnosti opeklin)

Pipe

Omejitev pretoka na največ 5,6 l/min pri 4,5 bar
Uporaba laminarnega iztoka pri največ 5,6 l/min
uporaba samozapiralne
pipe s pretokom 1,9 l/min
ali manj v javnih sanitarijah

v velikih zgradbah časovno
omejiti oskrbo s toplo vodo
za male kopalnice uporabiti
lokalno pripravo tople vode –
indukcijski princip
ukiniti kopalne kadi oz. zmanjšati njihov volumen

uporabiti perlator

Priporočila za izvedbo korektivnih ukrepov.

Na šoli je približno 1350 dijakov, dijakinj, študentov in študentk. Prevladujejo dijaki
in študenti, ki jih je kar 1335. Populacija je pretežno moška in v primeru, da bi vsak
udeleženec izobraževanja v času pouka vsaj 1x obiskal sanitarije, lahko ocenimo, da
zaradi proženja senzorja aktiviramo skupaj 534 l/dan, kar pomnoženo s številom šolskih
dni z upoštevanjem praznikov in počitnic znaša 100,9 m3 vode v celem šolskem letu
(Močnik, 2012).
Splakovanje vseh pisoarjev naenkrat je popolnoma neracionalno in neekološko. Zato
bi morali namestiti senzor ali ročni ventil za vsak pisoar posebej. Za potrebe normalne-

ga obratovanja bi po grobi oceni potrebovali zgolj tri pisoarje z dvema pregradama in
tremi senzorji.
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V nadaljevanju raziskave se bomo posvetili predvsem vrednotenju zavržene neuporabljene vode in stroškom, ki so povezani z rednim vzdrževanjem vodovodnega sistema,
in stroškom vpeljave novih mehanizmov omejevanja izgube vode.
Naraščanje porabe vode v zadnjih letih je, glede na trend zmanjševanja svetovnih zalog
vode, slaba popotnica varčevanju. Eden izmed razlogov za porast porabe vode je uvedba toplega obroka za dijake, saj se pri tem porabi mnogo vode za pomivanje posode.

ZAKLJUČKI
Na podlagi meritev, izračunov in dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je stanje porabe vode na TŠC Kranj potratno. Največ vode bi prihranili s preureditvijo aktiviranja
splakovanja pisoarjev s pomočjo centralnega senzorja v aktiviranje s pomočjo lokalnih
senzorjev. Pomemben delež izgub bi preprečili tudi z zamenjavo tesnil na splakovalnih
kotličkih in zasunih na pipah. Zelo pomemben del racionalizacije porabe bi izvedli z
zmanjševanjem pretoka v ceveh, ki vodijo do končnih porabnikov v sanitarijah.
Poleg omenjenega bi ključno vlogo lahko odigrali pedagogi, ki bi osvestili dijake in
študente o porabi neoporečne pitne vode. Pomagali bi si lahko tudi z namestitvijo opozorilnih napisov, ki bi vzpodbujali varčevanje porabe vode. V nadaljevanju bo naloga
poskrbeti tudi za raziskavo v smeri stroškovne bilance med stroški, ki bi nastali zaradi
vpeljave sprememb in koristmi, ki bi jih bili deležni zaradi drastičnega zmanjšanja porabe vode.
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UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI SLOVENSKIH
VODA S ČEBULNIM TESTOM
136

IZVLEČEK
Okolje je vse bolj obremenjeno z različnimi toksičnimi in genotoksičnimi snovmi, ki v
določenih koncentracijah delujejo na organizme škodljivo, v nekaterih primerih celo
mutageno. Škodljive snovi se nahajajo v pesticidnih pripravkih, industrijskih kemikalijah, težkih kovinah, kemikalijah farmacevtskega izvora, hormonskih motilcih, antibiotikih in drugih onesnaževalcih. Nadzor vsebnosti škodljivih snovi se večinoma izvaja z
analitsko kemijo, kjer se ugotavljajo le koncentracije, ne pa njihovega sinergističnega
in kumulativnega delovanja na organizme, kar se lahko ugotavlja s čebulnim testom.
Tako smo na Biotehniškem centru Naklo skupaj s skupino študentov z metodo čebulnega testa ugotavljali kakovost slovenskih voda na 145 vzorcih. Na koncu smo rezultate
glede na povprečno dolžino najdaljših 10 koreninic na čebulčku rangirali v tri skupine:
slabo, dobro in odlično. Ugotovili smo, da je več kot tretjina vzorcev s slabo vodo.

KLJUČNE BESEDE
Pesticidni pripravki, industrijske kemikalije, težke kovine, kemikalije farmacevtskega
izvora, hormonski motilci, atibiotiki

ONION TEST FOR VERIFYING THE QUALITY
OF SLOVENIAN WATERS
Author: Sabina Šegula, dr
sabina.segula@guest.arnes.si

Abstract
The environment is being increasingly burdened with all kinds of toxic and genotoxic
substances which are, in certain concentrations, harmful for organisms, in some cases
even mutagenic. Harmful substances are present in pesticides, industrial chemicals,
heavy metals, chemicals of pharmaceutical origin, hormone disruptors, antibiotics and
other contaminants. The control of the levels of pollutants is generally carried out by
analytical chemistry, where only the concentrations are determined whereas their cumulative and synergistic effect on organism can only be established by the onion test.
At Naklo Biotechnical Centre a group of students verified the quality of 145 samples of
water from different locations in Slovenia using the onion test method. Afterwards, the
results were ranked according to the average root length into three categories: poor,
good and excellent. The finding show that more than half of the water samples were of
poor quality.

Key words
genotoxic substances, cumulative and synergistic effects on organism, industrial chemicals, heavy metals, chemicals of pharmaceutical origin, hormone disruptors, antibiotics

UVOD

Cilji, ki smo si jih zadali
Naši cilji so bili zbrati čim več vzorcev vod iz različnih krajev Slovenije, jih analizirati s
čebulnim testom in nato na podlagi rezultatov izrisati karto kakovosti slovenskih voda.
Vsi študentje naj bi se usposobili za izvajanje analiz voda s čebulnim testom. Delo naj
bi bilo samostojno in odgovorno. Izdelali naj bi zgibanko, ki jo bodo študentje lahko
razdelili med dijake in obiskovalce na dnevu odprtih vrat, kjer bodo predstavili tudi svo-

je delo. Mentorica naj bi napisala članek o delu in predstavila rezultate na mednarodni
znanstveni konferenci VIVUS, ki bo v aprilu 2013 na Biotehniškem centru Naklo.

138

Cilji, ki smo jih uresničili
Študentje so se usposobili za opravljanje analiz s čebulnim testom, vestno in samostojno so opravili vse meritve. Skupina študentov je uspela analizirati 145 vzorcev voda iz
različnih krajev Slovenije, ki so tudi zbrani v razpredelnicah. Oblikovali smo tudi karto
kakovosti slovenskih voda, ki jo bomo predstavili še v zgibanki.
Za sodelovanje v projektu LoCaRe smo se odločili, ker se nam je ponudila možnost, da
v okviru teme varovanja okolja opravimo s študenti samostojno raziskavo o kakovosti
slovenskih voda. Študentje so tako s strokovnim, samostojnim in odgovornim delom
na terenu in v laboratoriju analizirali vzorce voda s čebulnim testom in tako s svojimi
rezultati prispevali k osveščanju ljudi za varovanje okolja. Delo v projektu LoCaRe je
omogočilo bolj kvalitetno izvedbo praktičnega izobraževanja, ki je pri izvajanju višješolskega programa obvezno.

METODA DELA
Študentje so v razkužene pollitrske plastenke vzorčili vodo iz različnih krajev Slovenije.
Plastenke so nato označili z lokacijo in datumom.
V laboratoriju smo se usposobili za izvajanje čebulnega testa. Celoten potek analize
smo povzeli po metodi, ki jo opisuje Firbas (2004). Izbrali smo enako velike in zdrave
čebulčke in za vsak vzorec vode pripravili 10 čebulčkov – ponovitev. Čebulčke smo s
skalpelom oluščili zunanjih suhih luskolistov. Analiza enega vzorca vode je zajemala
10 epruvet, v katere smo nalili izbrano vodo in na vrh epruvete. Tako so bile čebulice
postavljene 72 ur – 3 dni. Po preteku tega časa smo nato analizirali nastalo koreninsko
maso. Najprej smo koreninske laske na vsakem čebulčku prešteli, stehtali in najdaljših
10 izmerili. Nato smo pri analizi podatkov izračunali aritmetično sredino 10 čebulčkov in
rezultat zapisali k ustreznemu vzorcu. Na podlagi dolžine koreninskih laskov smo vzorce

rangirali v tri razrede – slabo (manj kot 28 mm), dobro (od 29 do 36 mm) in odlično (nad
36 mm). Te rezultate smo vnesli v karto kakovosti slovenskih voda.

Vzorčenje 8 različnih vzorcev voda v 10 ponovitvah, 2012
(vir: lasten)

Slikanje rezultatov po 72 urah, 2012
(vir: lasten)
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Datum
čebulnega
testa

Povprečno
število
koreninic

Povprečna
dolžina 10
najdaljših
koreninic

Povprečje
celotne
teže
koreninic

Št.

Vzorec

Datum
vzorčenja
vode

1

Ribnik

2.12.2011

2.12.2011 do
5.12.2011

20,1

37

0,14

2

Bohinjsko jezero

4.11.2011

10.12.2011 do
13.12.2011

25,3

41

0,22

3

Izvir pod Sušo

11.8.2011

10.12.2011 do
13.12.2011

23,8

41

0,25

4

Zbiljsko jezero

11.11.2011

10.12.2011 do
13.12.2011

21,7

38

0,16

5

potok Reka (Sp.
Brnik)

1.12.2011

10.12.2011 do
13.12.2011

23,1

35

0,16

6

Ukova

4.12.2011

10.12.2011 do
13.12.2011

24,8

39

0,18

7

Žabnica na polju

10.11.2011

10.12.2011 do
13.12.2011

22,4

41

0,23

8

potok Pšata
(Mengeš)

16.9.2011

20.12.2011 do
23.12.2011

21,3

26

0,15

9

Jezerca Bobovek - Krokodilnica

31.8.2011

20.12.2011 do
23.12.2011

23,9

10

potok Skradnica
(Šutna)

18.9.2011

20.12.2011 do
23.12.2011

21,1

30
33

Primer preglednice s podatki – čebulni test, 2012
(vir: lasten)

LEGENDA KAKOVOSTI VODA:
Zeleno – odlično
Modro – dobro
Rdeče – slabo

0,22

0,19

Vzorčenje 8 različnih vzorcev voda v 10 ponovitvah, 2012
(vir: lasten)

ZAKLJUČEK
V okviru projekta LoCaRe so sodelovali:
»

mentorica dr. Sabina Šegula,

»

laborantka Ivana Grošelj,

»

laborantka Ana Kavčič,

»

študentje: Helena Zabret, Aljaž Šter, Monika Koncilija, David Kozamernik,
Darja Strmec, Aleš Volčič, Martina Vidic, Rasima Kostić, Andreja Lamovec.

Naše delo je razvojno in tako bomo še nadaljevali z delom. Karto bomo predstavili tudi
v zgibanki. Poleg raziskovalnega dela so študentje oblikovali in razvili tudi različne kompetence, predvsem samostojnost, odgovornost, natančnost.
Mnenja nekaterih študentov o delu:
Tak način prakse, kot smo jo imeli, se mi zdi dober, ko dobimo na začetku navodila, kaj
in kako delati ter tako nimamo naprej stalnega nadzora učitelja, saj pri takem načinu
dela postanemo bolj odgovorni ter s časom zanesljivi, ker smo odvisni sami od sebe. Pri
čebulnem testu sem se bolje spoznal z delom v laboratoriju ter pripomočki. Naučil sem
se pa predvsem biti natančen, kar je bilo potrebno pri pravilnem odčitavanju rezultatov.
Volčič Aleš

V okviru prakse smo opravljali čebulni test. Prvi test nam je pokazala prof. Šegula,
nadaljnje delo pa smo opravljali sami. To se mi je zdelo dobro, saj smo lahko v miru
opravljali delo in se sproti učili novih stvari. Spoznali smo laboratorijsko delo ter to,
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kako je treba biti pri tem delu natančen. Profesorica je vmes samo preverjala, kako nam
delo gre. Sproti smo koreninice rezali, jih merili ter stehtali in potem podatke vpisali v
EXCEL ter zraven dodali še fotografije.
Monika Koncilija
Taka praksa, kjer smo delo opravljali samostojno, se mi zdi dobra, saj smo se sami sproti
učili dela v laboratoriju. Smo že dovolj samostojni, da smo delo po navodilih profesorice
potem opravljali sami. Profesorica je skozi čas samo preverjala rezultate ter ali delo
dobro poteka. Delo je bilo natančno, zato smo pri tem morali biti zbrani ter natančno
odmeriti koreninice in težo ter podatke zapisati.
Darija Strmec
Pri čebulnih testih mi je bilo všeč, da nam je profesorica razložila postopke in pokazala,
kako se vse pripravi in izvaja čebulne teste, nato smo samostojno in suvereno izvajali
čebulne teste. To delo je bilo zame novo, čeprav sem že nekaj vedel o tem. To mi je bila
dobra izkušnja, ki bi jo izpeljal še kdaj.
David Kozamernik
VIRI:
Firbas P. 2004. Kako zdrava je voda. Ljubljana, ARA
dr. Sabina Šegula, Biotehniški center Naklo

ENERGETSKA VARČNOST V STARIH MESTNIH JEDRIH

ENERGETSKA OSKRBA
Učinkovita raba energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije sta sestavna
dela nacionalne energetske politike (Energetski zakonu (Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2,
70/2008, 22/2010).
Zaradi vse večje odvisnosti od dobaviteljev energije, naraščanja cen energentov ter
zavedanja vse večjega negativnega vpliva klasičnih energentov na okolje - povečanje
izpustov CO2 - je pri izvajanju energetske politike države in zagotavljanju zadostne
oskrbe z energijo vse bolj pomembna uporaba obnovljivih virov energije. To po eni
strani pomeni zmanjšanje stroškov oskrbe z energijo, po drugi strani pa spodbuda za
razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije.
Posledica tako načrtovanih ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je bistveno zmanjšanje rabe energije in s tem izpustov CO2, tudi manjša odvisnost od dobaviteljev energije in njihove cene, manjši obratovalni stroški stavb in njihova večja vrednost, predvsem pa zagotavljanje ugodnih bivalnih razmer (zrakotesnost,
višja površinska temperatura ovoja stavb, preprečevanje poškodb zaradi vlage, kontrolirano prezračevanje, ogrevanje, hlajenje; naravna osvetljenost, osončenje, senčenje ...).
Energetski zakon v 17. členu predvideva izdelavo Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki je za lokalne skupnosti podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki
zagotavljala energetsko in distribucijsko učinkovitost, učinkovit urban razvoj in tudi
trajnostno prometno ureditev itd. LEK na podlagi analize obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo predlaga možni bodoči koncept energetske
oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh obstoječih porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne stavbe itd). Hkrati poda tudi usmeritve
za energetsko oskrbo za nova predvidena poselitvena območja, ki so opredeljena v
prostorskem planu občine (ali občinskem prostorskem načrtu).

Vendar pa se LEK natančneje ne ukvarja z možni koncepti energetske oskrbe in upoštevanja čim večje učinkovitosti rabe energije na območjih mestnih središč oz. na zaščit-

144

enih območjih starih mestnih jeder.

ENERGY EFFICIENCY IN OLD TOWNS
Mateja Hafner Dolenc,
Medard Hafner, Biro Mikroklima Škofja Loka

Abstract
The goal of each investment in rebuilding is saving energy, protecting the environment,
increasing ecological perception and creating a supportive environment for ecological
awareness – to reduce the emission of greenhouse gases and pollution of the environment.
The first part of the project consisted of the analysis of the building in the old centre of
Škofja Loka and setting the standards of protection and conservation (Ordinance designating buildings or areas of special interest). According to these requirements, new
systems and technologies for efficient use of energy and use of renewable sources were
tested to find those which are possible and acceptable, and provide a better standard
of living to all the inhabitants in the old town centre of Škofja Loka, and at the same
time ensure economic efficiency.
In the second part of the project, a model statics calculation for a chosen building was
carried out. The calculation was first performed for the present state of the building and
after that a final calculation taking into account the intended energy saving measures
was made. The calculations show clearly how much energy could be saved according to
the intended financial input.

STARA MESTNA JEDRA
Območja znotraj starih mestnih jeder, ki so (največkrat) v celoti ali deloma (posamezni
objekti) zaščitena oz. varovana območja naselbinske dediščine, so z aktom o razglasitvi
zavarovana kot kulturni spomenik državnega ali kulturni spomenik lokalnega pomena
(Zakon v varstvu kulturne dediščine/ZVKD – 1,Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11,
Zakon o naravni in kulturni dediščini Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, in Uradni list RS, št.
8/90 in 26/92 in Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Stara mestna jedra so bila skladno s starim Zakonom o naravni in kulturni dediščini
(Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) razglašena za urbanistične spomenike z varstvenim režimom I. in II. stopnje. Nov Zakon o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD-1) zaščitena območja starih mestnih jeder imenuje »naselbinska
dediščina«.
Znotraj območja spomenika je predpisano varovanje vseh prostorskih spomeniških
lastnosti:
»

tlorisna zasnova območja (trg, ulica) s parcelacijo in zazidalnim sistemom,

»

vizualna podoba območja spomenika s fasadami, ambienti, zgodovinsko
opremo,

»

vedute in strešine ter njihova enotnost,

»

historična zasnova hiš in njihovo oblikovanje.

Na območju spomenika je prepovedano:
»

spreminjati zgodovinsko parcelacijo in zazidalni sistem pozidanega in
nepozidanega prostora,

»

spreminjati varovane vrednote oblikovanja fasad: oblike, strukture,
barve, materiali,

»

spreminjati višine, naklone, kritine, strešine tam, kjer bi to okrnilo
varovane vrednote.

Vsa mesta, ki so vključena v Združenje zgodovinskih mest Slovenije (Idrija, Novo mesto,
Kranj, Koper, Kostanjevica, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič,

Žužemberk), ter še nekatera druga imajo za stara mestna jedra ali dele mesta sprejete
akte o razglasitvi starih mestnih jeder ali posameznih stavb za kulturni spomenik.
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To pomeni, da se na teh območjih mestnih središč ali posameznih objektov lahko
izvajajo posegi (gradbeni, konstrukcijski, arhitekturni), ki so skladni z odloki o varovanju
starega mestnega jedra, delov mesta ali posameznih stavb za kulturni spomenik.
Za lažjo, predvsem pa boljšo ponazoritev obstoječega stanja na objektih znotraj starih
mestnih jeder in iskanja novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije smo kot vzorčni primer uporabili staro mestno jedro
Škofje Loke. Podobno izhodiščno stanje na objektih - kulturnih spomenikih zasledimo
tudi na stavbah znotraj starih mestnih jeder drugih zgodovinskih mestnih središč.

ANALIZA STANJA OBJEKTOV V STAREM
MESTNEM MEJEDRU ŠKOFJE LOKE

Etažnost
Objekti so večinoma grajeni v višini pritličja in dveh etaž. Vsaka hiša ima še dokaj veliko,
prostorno podstrešje, ki je v več kot 75 % že izkoriščeno za bivanje. Dvigovanje višine
stavb ni dopustno.

Materiali in konstrukcije
Hiše imajo debele mešane kamnito-opečne zidove, debele od 38 do 65 cm. Fasade so
v zadnjih 10 letih v 75 % obnovljene, nekatere imajo poslikave in štukature. Skladno s
pogoji varovanja dodatni posegi na fasadi niso možni. Varuje se struktura in tekstura
fasade (omet). Okna so večinoma lesena, škatlasta okna. Nekatera so bila v preteklosti
že zamenjana z novimi termopan okni, ki pa niso primerna.

Strehe, kritine
Hiše znotraj starega mestnega jedra Škofje Loke so krite z bobrovcem. Višine in nakloni
streh se ne smejo spreminjati. Predpisan material je bobrovec. Možno je spreminjati
nosilne sisteme in jih zamenjati z novejšimi pod pogojem, da se ne spremeni zunanja
oblika strešine. Strehe so sicer dobro ohranjene ali obnovljene.

Podstrešja
Več kot 75 % podstrešij na Mestnem trgu je že izkoriščenih za bivanje. Obsežna obnova
podstrešij se je v Škofji Loki (podobno tudi v drugih mestih) izvedla v 80. letih, ko so
zaradi pridobivanja novih (socialnih) stanovanj v obsežnih gradbenih posegih prej neizkoriščene podstrehe spreminjali v stanovanja. Opozoriti je potrebno, da so podstrešja
sicer toplotno izolirana, vendar nikakor ne odgovarjajo več današnjim zahtevam po
toplotni izolativnosti streh.

ENERGETSKA SANACIJA
Energetska sanacija stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo veliko
toplotne izgube (toplotne izgube lahko pri slabo toplotno izoliranih stavbah pomenijo
približno tretjino vse potrebne toplotne energije).
Cilj vsake investicije - energetske sanacije je varčevanje z energijo, ohranjanje okolja,
z omenjenimi posegi spodbuditi ekološko zavest in ustvariti podporno okolje za čim
večjo ekološko ozaveščenost - zmanjšati toplogredne izpuste in onesnaževanje okolja.
Vsak poseg na objektih, kulturnih spomenikih, pa čeprav je namenjen energetski
sanaciji, je potrebno še dodatno strokovno preveriti in izvesti tiste in take ukrepe, ki so
za objekte - kulturne spomenike sprejemljivi in izvedljivi in ne posegajo v spomeniške
lastnosti spomenika.
Energetska prenova objektov vključuje rešitve na področju:
»

ogrevanja,

»

toplotne zaščite stavb,

»

uporabe obnovljivih virov energije,

»

optimizacije obstoječih sistemov.
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ENERGETSKA SANACIJA STAVB V STAREM MESTNEM JEDRU
Analiza stanja na področju energetske oskrbe v starem mestnem jedru Škofje Loke.
Na področju strnjenega mestnega jedra se kot energenti za ogrevanje pojavljajo:
»

Zemeljski plin kot primarni energent skupne kotlovnice, ki bo v skupni moči znašala 320kW +1000kW. Skupna kotlovnica je neizrabljena,
predvideva se obratovanje zgolj s 320kW ogrevalne moči. Ostaja sicer
možnost daljinskega ogrevanja vsaj dela Mestnega trga, vendar je le-to
povezano s precej visokimi investicijskimi stroški. Možna je tudi soproizvodnja toplotne in električne energije, vendar je problem pri premajhnem odjemu toplotne energije.

»

Lokalna kurišča na olje. Ogrevalnih moči od 17 pa tudi 100kW

»

Lokalna kurišča na drva, pri čemer gre za manjša kurišča ogrevalne moči
20kW.

»

Večje kurišče na drva je izvedeno za ogrevanje cerkve sv. Jakoba in Župnišča Škofja Loka.

»

Uporaba električne energije.Glede na opravljeno analizo stavb v starem
mestnem jedru, postavljene zahteve varovanja in zaščite v aktu o razglasitvi stavb ali območjih za kulturni spomenik so bili v nalogi preverjeni
načini uporabe novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe
energije in uporabe obnovljivih virov energije, ki so zaradi omejitev in
zahtev možni, sprejemljivi in zagotavljajo višji življenjski standard prebivalcem v starem mestnem jedru Škofje Loke. Hkrati pa pomenijo tudi
ekonomsko učinkovitost za uporabnike, lastnike oz. stanovalce.
Dejstvo je, da stroka tako s področja gradbene fizike kot s področja
ogrevalne tehnike pozna rešitve za večjo uporabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije v posameznih spomeniško zaščitenih

objektih. Poznamo kar nekaj primerov, kjer so bili ti načini predstavljeni
oziroma so v teku izvedbena dela. Omenimo le dva:
»

REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI NEKDANJEGA OBJEKTA VRTCA V STANOVANJSKI OBJEKT na Klobovsovi ulici v starem mestnem jedru Škofje Loke

»

Pri tem objektu želi investitor doseči pasivnost objekta. V ta namen je
bila izdelana študija PHPP, posledično so bili sprojektirani detajli fasade, strehe in oken in tudi inštalacij ogrevanja. Nova fasada je izolirana.
Predhodno je bil izveden natančen posnetek prvotne fasade, ki je služil
za izvedbo nove fasade. V času projektiranja in izvedbe so projektanti
sodelovali z odgovornim konservatorjem, ki je k izbranim rešitvam tudi
podal soglasje.

»

KULTURNO ZGODOVINSKI OBJEKTI (GRADOVI)
Pri slednjih je izolacija fasade z zunanje strani nemogoča oz. zaradi
zahtev po varovanju avtentičnosti fasade s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi neizvedljiva. Možna pa je izvedba izolacije nosilnih
sten z notranje strani, s poudarkom na kakovostno izvedeni parni zapori.
Predvsem pa se lahko posveti večjo pozornost izolaciji ostrešij, podstrešij
in vgradnji oken. Nova okna morajo imeti obliko in izgled originalnih
(prvotnih) oken. Predpisano toplotno prehodnost 0,9W/m2K pa kljub
temu lahko dosežemo. Možna je vgradnja oken, ki imajo že vgrajen
»rekuperatorski« sistem prezračevanja. Seveda sam sistem ne dosega
kakovosti prisilnega prezračevanja z vgrajenim rekuperatorjem, ki vrača
90 % toplote, vendar tudi tak način nudi kontrolirano količino izmenjanega zraka in poveča udobje v prostoru.
Strnjena pozidava v zaščitenih območjih starih mestnih jeder postavlja
popolnoma drugačna in zahtevnejša izhodišča za preverjanje, načrtovanje in izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije ali uporabe obnovljivih virov energije kot za posamezni objekt - kulturni spomenik.

Smer razvoja pri načrtovanju ogrevanja v starih mestnih jedrih
Izvedba daljinskega ogrevanja je za staro mestno jedro Škofje Loke (pa najbrž tudi
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drugih primerljivih mestnih središč) vsekakor najboljša rešitev s tem, da bi bila izvedena centralna kotlovnica na biomaso. Od centralne kotlovnice pa bi bili speljani vodi
do posameznih objektov. Slabost te rešitve je v višini investicije. Pa tudi kasneje, ko je
potrebno stanovalce v objektih, prebivalce priključiti na toplovodno omrežje.
Vmesna rešitev za obravnavani primer ogrevanja objektov na Mestnem trgu v Škofji
Loki bi bila izgradnja več manjših kotlovnic na biomaso (sekanci oz. peleti). Te kotlovnice so praviloma v kleteh objektov (v tistih objektih, ki imajo primerne kleti) ali v
pritličjih hiš, kjer so sedaj shrambe in ropotarnice. Lahko pa ena kotlovnica oskrbuje
tudi sosednje objekte. Investicija je manjša. Možno je tudi sodelovanje s partnerji, ki
zagotovijo izvedbo takih projektih (npr. Petrol d.d.)

PRIMERI ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA KULTURNEGA
SPOMENIKA Z UPORABO OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Kot primer energetske sanacije stavbe – kulturnega spomenika znotraj starega mestnega jedra Škofje Loke je služilo staro župnišče na Mestnem trgu 35. V objektu so bili v
preteklosti poslovni prostori, v mansardi je bilo stanovanje. Objekt je bil obnovljen v
osemdesetih letih 20. st., je neizoliran, s starimi okni. Mansarda je minimalno izolirana. V notranjosti objekta je pokriti atrij, ki delno izboljša bivalne pogoje v vseh etažah
objekta. Objekt se ogreva na lahko kurilno olje, v kleti objekta je kotel ogrevalne moči
120kW.

Ukrepi energetske sanacije za obravnavani
objekt na Mestnem trgu 35:
»

Izolacija objekta:
Predvidena je izolacija fasade objekta z notranje strani. Za izolacijski
material je izbrana kamena volna in parna zapora po detajlu podjetja

Knaufinsulation.
Tlaki v pritličju se obnovijo, izvede se kakovostna hidroizolacija in izolacija proti terenu.
Izolacija notranjih sten proti atriju po enaki tehnologiji, kot je bila predvidena za izolacijo zunanjih sten proti okolici.
Izolacija mansarde, pri čemer obstaja možnost tudi sanacije strehe brez
posega v prostore mansarde – Termotop sistem izolacije strehe, po detajlu podjetja Knaufinsulation.d.d.
Vgradnja novih oken, ki imajo že vgrajen »rekuperatorski« sistem
prezračevanja. Seveda sam sistem ne dosega kakovosti prisilnega prezračevanja z vgrajenim rekuperatorjem, ki vrača 90 % toplote, vendar tudi
tak način nudi kontrolirano količino izmenjanega zraka in poveča udobje
v prostoru.
»

Ogrevanje objekta:
Glede na temeljito izolacijo ovoja stavbe so se zmanjšale potrebe po
ogrevanju. Z vgradnjo novih oken, ki imajo že vgrajen »rekuperatorski«
sistem prezračevanja, se bo potreba ogrevanja zmanjšala, tako bo potrebna ogrevalna moč 70kW.
Obstoječi radiatorji, ki so bili vgrajeni leta 2003, ostanejo, saj bodo tudi
pri znižanem režimu ogrevanja dovolj veliki. Radiatorski termostatski
ventili so že vgrajeni.
Drugod po objektu se predvideva nizkotemperaturno radiatorsko ogrevanje.
V pritličju objekta predvideno talno ogrevanje.
Za ogrevanje objekta imamo predvideno možnost priključitve na mestni
toplovod oziroma preko lastne kurilnice na sekance (pelete). V kleti je
dovolj velik prostor za zalogovnik sekancev in postavitev peči. Glede na
dejstvo, da je obstoječa kurilnica v preteklosti že ogrevala tudi sosednje
objekte, bi lahko reševali ogrevanje tudi sosednjih dveh objektov. Seveda bi pri tem povečali ogrevalno moč peči na biomaso.

Postavitev računskega modela in preverbe za
objekt kulturnega spomenika znotraj mesta
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Obstaja več možnosti izračuna energetskih ukrepov. Predlog je, da sledimo smernicam
energetske sanacije v lasti lokalnih skupnosti, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, tako v odločanju v smeri investicijskih ukrepov kot tudi pri odločanju o
samih ukrepih.
Sama metodologija je dokaj pregledna in jo je mogoče uporabiti tudi za objekte, ki so
zaščiteni kot kulturni spomeniki, in je pri sanaciji potrebno slediti zahtevam Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Ob koncu naloge je bil izveden izračun gradbene fizike za obravnavani objekt na
Mestnem trgu 35. Najprej smo izračun opravili pred predvidenimi ukrepi energetske sanacije. Ob koncu naloge pa še končni izračun gradbene fizike za objekt
glede na predvidene ukrepe energetske sanacije. Iz danih izračunov so dobro
razvidni prihranki energije glede na predvideni finančni vložek.

ZAKLJUČEK:
Zaključimo lahko, da je uporaba obnovljivih virov energije in izvedba ukrepov učinkovite rabe energije možna, mogoča in tudi nujna na objektih – kulturnih spomenikih
znotraj območij starih mestnih jeder.
Pomembno je, da v procesu načrtovanja in projektiranja poteka tesno sodelovanje energetskih strokovnjakov s konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Ob koncu še iskrena zahvala vodilnemu partnerju in koordinatorjem projekta LoCaRe,
da smo lahko v okviru tega projekta preizkusili in dokazali potrebo in možnost energetske sanacije stavb v zaščitenih območjih starih mestnih jeder. Naj ta naloga služi kot
vzorčni model za načrtovanje in seveda tudi izvedbo energetske sanacije
kulturnih spomenikov v starih mestnih jedrih.
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