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Energetsko neodvisna  

skupnost 

Zastavili smo si ambiciozne cilje,  

ki bodo popeljali regijo in  

državo v večjo energetsko neodvisnost.  

 

Spodbujamo rabo obnovljivih virov energije, 

skrbimo za čistejši zrak in vode  

ter zeleno okolje.  

 

           To je dediščina, ki jo želimo zapustiti  

našim potomcem. 
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Zastavljeni cilji energetsko neodvisne regije 

 Zmanjšanje porabe energije za potrebe ogrevanja, hlajenja in pripravo sanitarne vode. 

 Lastna oskrba z energijo pomeni tudi večjo politično neodvisnost od dogajanja po svetu. 

 S povezovanjem občin se bodo zmanjšali administrativni stroški. 

 Povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. 

 Prednost bo dobila raba lokalnih virov energije. 

 Zmanjšanje škodljivih vplivov transporta. 



Biomasa 

Kot vir energije je okolju izjemno prijazen,   saj 

izgoreva brez ostankov žvepla in pri   ogrevanju 

ne povzroča učinka tople grede. Ogrevanje z 

lesno biomaso je tako ustvarjanje energije v skladu z naravo. 

Torej z uporabo biomase lahko dosežemo »CO2 nevtralno 

izgorevanje«  

Pod pojmom lesna biomasa razumemo ves odpadni lesni ma-

terial, ki ga predelamo v pelete ali sekance, ti pa se nato upo-

rabljajo za pridobivanje energije v obliki toplote, hlajenja in 

elektrike. 

Proizvodnja in uporaba biomase pa je mogoča skoraj povsod, 

zato lahko njena uporaba prispeva k večji energetski           

neodvisnosti posamezne regije. 

V regijah in državah, kjer uporabljajo biomaso namesto      

uvoženih fosilnih goriv, ki jo same proizvedejo, denar ostane v 

njihovem proračunu. Uporaba biomase kot vir energije je lahko 

velika prednost za kmete in kmetijsko industrijo. 

Geotermalna energija 

 

Uporaba geotermalne energije ni geografsko 

omejena, saj je prisotna povsod. Geotermalna 

energija ne povzroča onesnaževanja, ki povzroča 

učinek tople grede. V nasprotju s solarno ali vetrno in vodno 

energijo nanjo ne vplivajo niti vremenske razmere. 

 

Elektrarne  

Geotermalne elektrarne izkoriščajo toplotno energijo geoter-

malnih voda. Geotermalna voda ali para neposredno poganja 

turbine, ki preko generatorjev proizvajajo električno energijo. 

Ko je geotermalna elektrarna enkrat zgrajena, je energija prak-

tično zastonj. 

Geotermalne elektrarne ali druge geotermalne naprave ne 

vplivajo na pokrajino z zelo vidnimi napravami, kot so sončni 

kolektorji ali vetrne turbine.  

 

Ogrevanje 

Direktno geotermalno ogrevanje 

Termalne vode lahko uporabljamo tudi za direktno ogrevanje 

stavb, rastlinjakov, v zdraviliščih itd. 

Ogrevanje s pomočjo toplotnih črpalk 

Drug način, da ujamemo energijo iz zemlje, je s pomočjo 

toplotnih črpalk. Vertikalni ali horizontalni kolektorji so name-

ščeni pod površjem, kjer je temperatura konstantna skoraj celo 

leto. Po ceveh kroži tekočina, ki absorbira toploto iz tal in jo 

prenaša v enoto toplotne črpalke. Poleti sistem deluje ravno 

obratno in se lahko uporablja za hlajenje notranjosti zgradb.  

Vodna energija 
 

Vodna energija je stalni in zanesljiv vir energije 

z relativno nizkimi obratovalnimi  stroški, neod-

visnimi od cene urana, nafte ali drugega tipa goriva 

ter neodvisna od uvoženih tujih virov. Voda je med obnovlji-

vimi viri najbolj izkoriščen energent. Hidroelektrarne, kot 

sistemi za proizvodnjo energije, pa spadajo med čisto in oko-

lju neškodljivo proizvodnjo. Že majhna količina tekoče vode 

lahko namreč proizvede ogromne   količine energije. 

Obrati hidroelektrarn se lahko nahajajo na rekah, kanalih ali 

potokih. Objekti hidroelektrarn imajo dolgo življenjsko dobo. 

Trenutno je več hidroelektrarn na svetu, ki delujejo že več kot 

stoletje. 

Sončna energija 
 

Fotovolataika 

Fotovoltaična tehnologija proizvaja električno 

energijo neposredno iz sončne svetlobe 

(energije). Sončna elektrarna ni le investicija v prihodnost, 

temveč je sama po sebi tehnologija prihodnosti. Z vidika 

ekologije so sončne elektrarne izjemno čista tehnologija  

pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmer-

ni električni tok, saj je njihovo delovanje popolnoma neslišno, 

poleg tega pa ne povzročajo nikakršnih emisij toplogrednih 

plinov.  
 

Sončni kolektorji  

So eden izmed najbolj ekoloških in ekonomičnih načinov 

segrevanja vode. Z njimi lahko pokrijemo večino potreb po 

topli vodi. Toplo vodo se lahko uporablja za kuhanje, sanitar-

no vodo, ogrevanje prostorov, pomivalne in pralne stroje.  

Vetrna energija 

Veter je bogat in zanesljiv vir energije.  

Praviloma hitrost vetra narašča z nadmorsko 

višino na bolj odprtih območjih, ki nimajo pro-

tivetrne zaščite. Dobre lokacije za vetrnice so ravni vrhovi, 

zaobljeni griči, odprte ravnice ali obale in gorske vrzeli, ki 

proizvajajo veter.  

Majhne vetrne turbine se pogosto uporabljajo za napajanje 

samostojnih telekomunikacijskih in navigacijskih sistemov, 

kmetijskih gospodarstev in poletnih hiš, črpanje, osvetlitev 

samostojnih objektov in številne druge oddaljene sisteme, ki 

so ločeni od omrežij. Majhne vetrne elektrarne pogosto so-

delujejo pri hibridnih sistemih s fotovoltaičnimi moduli. Taka 

kombinacija je zanesljiva in optimalna rešitev za zadovoljeva-

nje lokalnih potreb po energiji. 

 

  Pot do energetsko neodvisne regije 

Prvi korak moramo narediti na lokalni ravni s sprejemom sklepa o pristopu v energetsko neodvisno skupnost. Sledila bo natančna 

analiza trenutnega stanja. Skrbno zbrani rezultati nato bodo izhodišče za pripravo ukrepov na različnih področjih od prometa, 

ogrevanja, pridobivanja energije iz obnovljivih virov in posameznih izvedbenih projektov. Eden od pristopov k varčevanju bo tudi 

gospodarno upravljanje z viri energije, kamor bo spadala tudi uvedba zelenega knjigovodstva.  
 

Varčno in preudarno 

Prva raven ciljev je prenehanje razmetavanja z energijo. Ob bogati ponudbi energije smo z njo pozabili ravnati gospodarno. Če se 

tega spet naučimo, lahko veliko prihranimo, ne da bi se morali zaradi tega odpovedati delčku udobja, ki smo ga vajeni. Druga   

raven zadeva učinkovito rabo virov energije in novih strojev za njeno pretvorbo, kar močno poveča izkoristke in bistveno zniža  

porabo energije. Šele na tretjem mestu je nadomeščanje fosilnih virov energije z obnovljivimi. Na vseh treh ravneh pa je treba   

delovati hkrati. 
 

Priložnosti 

Energijski prehod ne bo zahteval obdobja odpovedovanj, temveč je povezan z novimi priložnostmi, kot so razvoj novih izdelkov in 

storitev, nove dejavnosti na področju razvoja in raziskav, povezovanje in spodbujanje gradbenega in energijskega gospodarstva ter 

s tem ustvarjanje novih delovnih mest. Energijski prehod torej nastopa tudi kot sredstvo proti »begu možganov.« 

Cilji 

 Zavzeli se bomo za racionalizacijo porabe energije in zmanjšanje izkoriščanja fosilnih virov energije in emisij CO2 

 Skrbeli bomo za promocijo trajnostnih pristopov k upravljanju okolju prijaznih virov energije ter povečanje deleža izkoriščanja 

obnovljivih virov energije. 

 Prednost bomo dali višji energetski učinkovitosti in hkratnemu izkoriščanju obnovljivih virov energije na lokalni ravni. 

DIREKTIVA 2012/27/EU - CILJ 20:20:20 

Evropska unija je decembra 2008 sprejela celovite ukrepe na področju 

podnebnih sprememb in energije ter ambiciozne cilje za leto 2020. S temi 

ukrepi naj bi Evropo usmerila v trajnostno prihodnost in nizko-ogljično, 

energetsko učinkovito gospodarstvo: 

 20 odstotkov manj emisij toplogrednih plinov (30 odstotkov, če se  

doseže mednarodni sporazum),  

 20 odstotkov manj porabe energije (z večjo energijsko učinkovitostjo),  

 20 odstotkov potreb po energiji pokritih iz obnovljivih virov. 

Odločitev za tovrsten projekt 

Raba fosilnih energentov ima za posledico odda-

janje negativnih emisij v okolje in istočasno takšna 

raba pomeni tudi materialno obremenitev naših 

zasebnih in javnih proračunov. Z oddajanjem 

toplogrednih emisij v ozračje vsi skupaj ugotavlja-

mo negativne spremembe v klimatskih pogojih, 

kateri se intenzivno spreminjajo. Poudarki bodo 

na ogrevanju in hlajenju prostorov, električni 

energiji in mobilnosti. 

Katere potenciale ima izbrano območje kot energetsko neodvisna regija? 

Predlagano območje ima toliko naravnih danosti, da lahko zagotovi samo oskrbo s potrebnimi energetskimi viri, ki lahko zagotovijo 

potrebno energijo za naše vsakdanje življenje. V tem območju imamo tudi Triglavski narodni park, ki mu bo zmanjšanje toplogre-

dnih emisij močno koristilo in ga ohranjalo tudi našim zanamcem. 

Financiranje 

 Nepovratne spodbude Eko skalda za fizične osebe (občane). 

 Eko sklad nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne 

naložbe na vseh področjih varstva okolja za lokalne samouprave. 

 Obzorje 2020 (Horizon 2020). 

Zakonodajne podlage 

 Energetski zakon (EZ-1)  

 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije 

 DIREKTIVA 2012/27/EU EVROPSKEGA o     

energetski učinkovitosti 

 

 


