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uvodnik «

Energija za danes in jutri
Svet je danes na prelomnici razvoja, saj 
raba naravnih virov že za 70 odstotkov pre-
sega biološko zmogljivost planeta Zemlja. 
Ker število prebivalstva raste eksponenci-
alno, viri pa so omejeni in poleg tega zelo 
neenakomerno razporejeni po površini 
Zemlje, nastajajo politične, ekonomske in 
okoljske napetosti, ki se sproščajo spora-
dično. Ker kljub splošnemu dvigu kakovosti 
življenja ljudi na Zemlji razlike med revnimi 
in bogatimi naraščajo. Kako naprej? Prave-
ga odgovora ni, saj je globalizacija svetovne 
trgovine pospešila tok dobrin od revnih k 
bogatim.

Na področju oskrbe z energijo je slika zelo 
podobna, saj ima 28,7 odstotka vsega pre-
bivalstva v samo osmih državah na razpola-
go kar 50 odstotkov vseh znanih svetovnih 
zalog goriva. Zaradi tega je tudi razumljiva 

akcija Združenih narodov Energija za vse, s 
katero želijo te neenakosti preseči. Ne pre-
ostane nam drugega, kot da se prilagodimo 
pričakovanim spremembam.

Za Evropo in Slovenijo to pomeni učin-
kovito rabo energije, postopni prehod 
na obnovljive vire energije in povečanje 
energijske neodvisnosti. Za nas v Sloveniji 
je to pomembno iz več razlogov: zmanjšali 
bomo stroške uvoza goriv, zmanjšali bomo 
emisije toplogrednih plinov, povečali zapo-
slitev in pospešili razvoj proizvodnje naprav 
za uporabo obnovljivih virov energije.

Kakšen naj bi bil naš dolgoročni cilj pri 
preoblikovanju sedanjega energetskega 
sistema v novega, ki bo skladen z naravo in 
brez emisij toplogrednih plinov? Pri učin-
koviti rabi energije imajo prioriteto celovita 
sanacija stavb z zmanjšanjem porabe goriv 
za najmanj polovico (sicer je ukrep vpra-
šljiv), hitrejše uvajanje visoko učinkovitih 
kurilnih naprav na plin s kondenzacijo, uva-
janje toplotnih črpalk na zeleno elektriko in 

predelava organskih odpadkov in biomase 
s sodobno tehnologijo v sintetično gorivo. 
Izgradnja hidroelektrarn je naša primarna 
naloga, saj bomo z njimi z domačo tehno-
logijo in znanjem lahko nadomestili del iz-
padlih kapacitet v elektroenergetiki. Končni 
cilj naj bi bil sonaravni energetski sistem, 
ki bi imel le tri nosilce energije: elektriko iz 
obnovljivih virov energije, sintetični metan, 
ki bi postopno zamenjal naravni plin, in 
metanol, ki bi zamenjal tekoča goriva v vo-
zilih. Odpadna biomasa bi bila vir ogljika za 
sintetični metan in metanol. Ta sistem ne 
potrebuje nove infrastrukture in se lahko 
gradi paralelno z obstoječim sistemom. 
Njegovi stroški bi se pokrivali iz prihrankov 
pri uvozu fosilnih goriv in obremenitev 
fosilnih goriv zaradi škode, ki jo povzročajo 
okolju. Če si v Sloveniji postavimo to kot cilj 
družbenega razvoja, bomo okoli leta 2050 
energijsko neodvisni, bomo razpolagali z 
moderno tehnologijo in vzpostavili družbo 
z obtokom ogljika. V tem primeru bi lahko 
bili res majhen svetilnik v veliki EU.

DR. PETER NOVAK 
STROKOVNJAK  
ZA ENERGETIKO

Beseda uredništva
Energija kot hrana, kot vir moči, razvoja, razlog za izčrpavanje, 

konkurenco ... Vse to in več je energija, ki vam jo predstavljamo v 

tokratni številki Zelenega Večera. 

V prihodnji se bomo srečali z udobjem potovanja, ki velja za enega 

večjih in s tem pomembnih onesnaževalcev našega okolja. 

Uredništvo Zelenega Večera
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Energija je temelj vsega snovnega, vse 
materije, saj je – zelo poenostavljeno –  
osnovni gradnik najmanjših delcev snovi, 
atomov, prav valovanje energije. Torej je 
vse, kar se zgodi v vesolju, naravi, življenju 
in družbi, povezano z energijo. Je vir vsega 
življenja in nasploh vseh procesov na na-
šem planetu. Glavni vir energije za življenje 
na Zemlji so nuklearne oziroma jedrske re-
akcije, ki potekajo na Soncu, s Sonca pa ta 
energija prihaja na Zemljo v obliki svetlobe. 
Vse druge oblike energije na Zemlji, razen 
geotermične in jedrske energije, so akumu-
lirane oblike sončne energije iz preteklosti. 

Energija ne nastane iz nič in tudi ne izgine 
v nič. Po zakonu o ohranitvi energije se 
skupna energija sistema spremeni natanko 
za prejeto ali oddano delo ali toploto. 
Energije torej ne moremo ustvariti ali uni-
čiti – če se je denimo na račun oddanega 
dela zmanjšala skupna energija opazova-
nega sistema, se je za natanko toliko na 
račun prejetega dela povečala energija 
njegove okolice. Energija se torej kar naprej 
pretvarja iz ene oblike v drugo in ravno o 
tem pretvarjanju bomo govorili v nadalje-

vanju. Pojem energija se namreč uporablja 
v različne namene, a v tem zapisu bomo 
govorili predvsem o energiji kot gospodar-
skem pojmu, torej o dostopnosti, razvoju 
in izkoriščanju novih virov energije ter 
načinih učinkovitejše izrabe virov energije 
za potrebe vsakdanjih človeških dejavnosti, 
kot so transport, proizvodnja in ogrevanje. 
Pravzaprav je, kot smo omenili na začetku, 
moderna civilizacija popolnoma odvisna od 
energije, saj konec koncev tudi te priloge, 
ki jo držite v rokah, ne bi bilo brez vložka 
določene količine energije.

Energija Slovenije
Tako kot so naša telesa sistem, ki za svoje 
delovanje potrebuje energijo, lahko tudi za 
države, v tem primeru za Slovenijo, rečemo, 
da je sistem, ki za normalno delovanje po-
trebuje dovolj energije. A splošno znano je, 
da naša država energije nima dovolj. Kljub 
vsej vodi, premogu in lesu, kljub jedrski 
elektrarni in še čemu je tako imenovana 
odvisnost Slovenije od energije v letu 2012 
znašala 51 odstotkov, kar pomeni, da je 
uvozimo več kot polovico. Slovenija namreč 

Brez nje si današnje-
ga vsakdana ne mo-
remo predstavljati. 
Poimenovanje izha-
ja iz starogrškega 
pojma energeia, ki 
pomeni dejavnost, 
oziroma energos - 
dejaven, delaven. V 
naravoslovju je ena 
osnovnih fizikalnih 
količin. Poleg tega je 
osnova vsega, kar je. 
Dobesedno. 

JURE MURKO
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poleg lesa in vode nima bogatih energetskih 
virov. Premoga, ki je slabše kakovosti, je 
vedno manj, nahajališč plina in nafte nima-
mo, možnosti za obnovljive energetske vire, 
razen vode, so skromne. Imamo sicer veliko 
gozdnatih površin, ki se celo širijo in so 
neizkoriščena biomasa. Pomagamo si lahko 
z ukrepi za bolj učinkovito rabo energije, z 
uvajanjem obnovljivih virov in z reciklira-
njem odpadkov, a sprejeti je treba dejstvo, 
da se skupna poraba energije v prihodnosti 
ne bo zmanjšala, kaj šele ustavila.

Energija sveta
Poraba energije se je na našem plane-
tu začela drastično dvigati z začetkom 
industrijske revolucije okoli leta 1800 in od 
takrat se njeno naraščanje ni zaustavilo kaj 
dosti. Danes tako v povprečju vsak človek 
na svetu porabi veliko več energije kot ka-
darkoli prej v zgodovini. Samo v zadnjih 40 
letih se je za okoli 80 odstotkov povečala 
končna poraba energije in podoben trend je 
napovedan tudi za prihodnji dve desetletji. 
Zaradi globalne gospodarske recesije se je 
poraba energije leta 2009 nekoliko znižala, 
a že leta 2010 je poskočila za 5,6 odstotka, 
kar je po nekaterih podatkih najvišji letni 
skok od prve svetovne naftne krize leta 
1973. Vsa ta proizvodnja energije je radi-
kalno preoblikovala družbo, vložena je bila 
v infrastrukturo, transport, gospodinjske 
aparate, v povečanje kakovosti življenja na 
splošno ... Seveda ne gre spregledati, da so 
večino te energije od industrijske revolucije 
porabili relativno majhni žepi - civilizacije, 
kot so ZDA, Kanada in Evropa, s katero 
smo za levji delež pretekle porabe svetovne 
energije odgovorni tudi mi. Med glavnimi 

viri energije, kljub nenehnemu povečevanju 
deleža drugih virov, še vedno prevladuje 
nafta s približno tretjinskim deležem. 
Sledita premog s 27 odstotki in zemeljski 
plin z 21 odstotki. Obnovljivi viri energije 
(veter, sonce, geotermalna energija ...) in 
biogoriva zavzemajo slabih 14 odstotkov 
energetske pogače, kar je približno toliko 
kot pred 40 leti.

Elektrika
Brez elektrike si naše civilizacije ni mogoče 
predstavljati. Elektrika je namreč edini vir 
energije, ki je sicer prisoten v naravi, ampak 
ga ne moremo neposredno črpati iz narave, 
tako kot nafto, plin in druge. Elektriko tako 
pridobivamo posredno iz drugih naravnih 
virov v elektrarnah, ki za osnovni vir upora-
bljajo vodo, fosilna goriva ali jedrsko reak-
cijo. Te elektrarne seveda porabijo različne 
količine osnovnega vira za proizvodnjo 
elektrike, in če primerjamo, koliko goriva 
porabijo elektrarne moči 696 megavatov v 
osmih urah delovanja, so podatki zelo zgo-
vorni. Termoelektrarna, ki deluje na tekoče 
gorivo, porabi namreč 1,735.000 litrov 

"Večino 
energije so 

od industrijske 
revolucije naprej 

porabili relativno 
majhni žepi - ZDA, 
Kanada in Evropa"

energije so 
od industrijske 

revolucije naprej 
porabili relativno 

(Reuters)
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kurilnega olja, termoelektrarna na premog 
porabi 5,432.000 kilogramov lignita in 
jedrska elektrarna 17 kilogramov jedrskega 
goriva. Kaj je v tem primeru boljše oziroma 
manj slabo za okolje, pa mora presoditi 
vsak sam. Vsekakor je ekološko najmanj 
oporečen vir za proizvodnjo elektrike voda.

Voda
Voda je eden izmed delno obnovljivih 
virov energije, ki ga imamo v Sloveniji na 
razpolago, a ga še vedno ne izkoriščamo 
optimalno. Če si pogledamo izkoriščenost 
po rekah, je Drava z devetimi elektrarnami 
že skoraj popolnoma izkoriščena (97,8-od-
stotno), medtem ko imata Soča (34 
odstotkov) in Sava (18,5 odstotka) še veliko 
potenciala. Zdaj je na Savi šest elektrarn, 
tri na zgornjem delu in tri na spodnjem. 
Ob spodnji in srednji Savi so načrtovane 
še številne druge, tako da se bo stopnja 
izkoriščenosti povečala. Reki Mura in Idrijca 
sta z 0,3 odstotka izkoriščenosti najmanj 
izkoriščen vodni potencial v Sloveniji. Re-
zerv je torej veliko, kako bodo ti potenciali 
izkoriščeni, pa je precej odvisno od vladne 
politike. Vlada sicer sprejema ustrezno 
zakonodajo, vendar imajo proizvajalci kar 
nekaj pripomb, saj spodbujanje gradnje 
novih elektrarn ovira obnavljanje starih in 
obratno. Nekaj manj kot šestino proizvo-
dnje elektrike v slovenskih hidroelektrarnah 
sicer ustvarijo male hidroelektrarne.

Fosilna goriva 
in jedrska energija
Poleg hidroelektrarn imamo v Sloveniji tudi 
štiri termoelektrarne: Šoštanj, Trbovlje, 
Brestanica in TE TOL Ljubljana ki, kot smo 
že omenili, elektriko proizvajajo iz fosilnih 
goriv, torej premoga, plina. Vsem dobro 
znana Termoelektrarna Šoštanj z inštalira-
no močjo 779 megavatov proizvede pov-
prečno tretjino energije v državi, v kriznih 
obdobjih pa iz Šaleške doline zadostijo več 
kot polovici porabe.  Energetska posebnost 
Slovenije v svetovnem merilu je vsekakor 
jedrska elektrarna, saj smo bržkone naj-
manjša država na svetu, ki jo ima. Marsikdo 
se ne more odločiti, ali je to krško čudo 
sreča ali prekletstvo, a dejstvo je, da bi 
naša energetska realnost bila popolnoma 
drugačna brez "cepilnice atomov", saj proi-
zvede skoraj 40 odstotkov vse elektrike. 

Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri bi po zdravi pameti morali 
biti naš najpomembnejši cilj v bližnji pri-
hodnosti. A vsi žal vemo, da zdrava pamet 
ni vedno primarno vodilo pri odločanju na 
našem koncu planeta.

Slovenija si je postavila vrsto ciljev za po-
večevanje deleža obnovljivih virov energije 
(OVE) v rabi energije že leta 2004 v Resolu-
ciji o nacionalnem energetskem programu 
(ReNEP). V okviru podnebno-energetskega 
paketa EU so dogovorjeni novi cilji za 
spodbujanje obnovljivih virov energije, 
cilj Slovenije do leta 2020 je 25-odstotni 
delež OVE v končni rabi energije in najmanj 
10-odstotni delež OVE v prometu. Delež 
obnovljivih virov znaša okoli 15 odstotkov, 
kar je 9,9 odstotka manj od cilja države v 
letu 2020. Prispevek različnih obnovljivih 
virov je naslednji: 8,1 odstotka prispeva 
lesna biomasa, 6,6 odstotka hidroenergija, 
0,24 odstotka tekoča biogoriva in 0,15 
odstotka bioplini (deponijski plin, drugi 
bioplini ter plin iz čistilnih naprav). Da bi 
dosegli omenjeni cilj, bo nujno treba znižati 
rabo končne energije in precej povečati 
rabo OVE. V skupni rabi primarne energije v 
Sloveniji obnovljivi viri predstavljajo dobro 
desetino in so med energenti po deležu na 
petem mestu. Obnovljivi viri energije imajo 
pomemben delež v oskrbi s toploto, in 
sicer 28 odstotkov. Pri rabi goriv za pogon 
motornih vozil je delež biogoriv majhen, 
komaj 0,83-odstoten.

Sonce in veter
Kot dobro novico naj omenimo, da vse več 
elektrike dobimo tudi iz malih sončnih ozi-
roma fotonapetostnih elektrarn, ob tem pa 
se je povečalo tudi število na novo zgrajenih 
in v omrežje vključenih elektrarn, ki električ-
no energijo proizvajajo iz drugih obnovljivih 
virov (biomasa, bioplin, lesna biomasa, 
odlagališčni plin ...).  Ena izmed najčistejših 
energij, ki pri nas nikakor ne more pokazati 
svoje pozitivne moči, je veter. Veter je najči-
stejša oblika energije, načini njegove izrabe 
mogoče malo manj – v smislu umeščanja v 
prostor. Energijo vetra lahko defi niramo kot 
naravno energijo za proizvodnjo elektrike 
za sedanjo in naslednje generacije. Kot 
večina energije je tudi veter produkt sonca. 
Veter velja za neomejen vir energije, ki je 

brezplačen in vsem na razpolago. Je posre-
dna, sekundarna oblika sončne energije, ki 
obseva zemljo in pri tem povzroča različna 
temperaturna nihanja na njeni površini. 
Temperaturne razlike so gonilo razvoja vetra 
oziroma vetrne energije na zemlji. Veter je 
obnovljiv vir energije, ki je človeštvu znan 
že stoletja, prav tako tudi njegova izraba. 
Ocena vetrne energije, ki je na razpolago 
na celem planetu, za petnajstkrat presega 
sedanje svetovne energetske potrebe. Zato 
prevladuje mnenje, da bi v kombinaciji z 
direktnim izkoriščanjem sončnega sevanja, 
kot so sončni zbiralniki in fotovoltaični mo-
duli, in z izkoriščanjem klasičnih hidroener-
getskih in drugih obnovljivih virov energije 
bilo mogoče  zagotoviti časovno prilagaja-
nje potrebam uporabnikov pri proizvodnji 
električne energije, ki bi zadostilo energet-
skim potrebam na okolju prijazen način. 

A ne moremo mimo dejstva, da se, med-
tem ko v svetu razmišljajo o možnostih 
za gradnjo in postavitev čim več vetrnih 
turbin, pri nas bojujemo z mlini na veter in 
z dilemami, kot so: kje oziroma ali bi po-
stavili vetrne elektrarne, ali so ekonomsko 
upravičene, so okolju prijazne ali škodljive 
... Slovenija sicer zaradi zavetrja, ki nam ga 
dajejo Alpe, nima najboljše pozicije za op-
timalno izrabo vetra, kljub temu pa imamo 
nekaj zelo raznolikih območij z razpoložlji-
vo vetrno energijo. V priobalnem pasu so 
območja, kjer so hitrosti vetra zelo visoke 
(burja), v notranjih območjih Slovenije pa 
je hitrost vetra razmeroma majhna. To 
pomeni, da bi morali uporabljati vetrne sis-
teme, ki so sposobni obratovati pri nizkih in 
visokih hitrostih vetra. Vendar je v Sloveniji 
kar precej mikrolokacij, kjer sta stalnost in 
hitrost vetra ugodni za izkoriščanje vetrne 
energije v razmeroma širokem območju 
hitrosti vetra. Prav to je bil razlog, da so na 
Fakulteti za energetiko začeli projekt razvo-
ja alternativne oblike vetrne turbine (AVT). 
Novi princip izkoriščanja vetrne energije 
temelji na stopenjski izrabi razpoložljive 
vetrne energije in vključuje najnovejša spo-
znanja o konstrukciji vetrnice in konstruk-
ciji elektrostrojnega dela generatorja in 
elektroregulacijskega dela. Narejena je bila 
že modelska turbina, ki je v fazi testiranja, 
in prve ugotovitve na osnovi izvedenih 
meritev so obetavne. Torej znanje imamo, 
in to domače, potrebna je le še volja in upa-
mo lahko, da se bo tisti samevajoči vetrnici 
na Primorskem pridružila še kakšna.

A vendar so viri energije in njihova dostopnost 
le ena plat medalje. Na drugi strani je poraba 
energije oziroma njena učinkovita raba, tema, 
ki je za energetsko odvisnost Slovenije, našo 
energetsko prihodnost in za varovanje okolja 
mogoče celo najpomembnejša. 

"Spodbujanje 
gradnje novih 

elektrarn ovira 
obnavljanje starih 

in obratno"

kurilnega olja, termoelektrarna na premog 

jedrska elektrarna 17 kilogramov jedrskega 
goriva. Kaj je v tem primeru boljše oziroma 

oporečen vir za proizvodnjo elektrike voda.

"Spodbujanje 
gradnje novih 

elektrarn ovira 
obnavljanje starih 

in obratno"



Katere prednosti, poleg manjšega vpliva 
na okolje, lahko prinese izboljšanje 
energetske učinkovitosti na nacionalnem 
oziroma lokalnem nivoju?
"Pri pripravi poročila sem se več mesecev 
poglabljala v analize trenutnih vplivov 
evropskih programov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti in na podlagi tega 
verjamem, da lahko nadaljnje investicije 
v izboljšanje energetske učinkovitosti 
prinesejo oprijemljive koristi za celotno 
evropsko in nacionalna gospodarstva kot 
tudi za regionalne in lokalne akterje ter 
posamezna gospodinjstva in podjetja. 

Izboljšanje energetske učinkovitosti 
je lahko odločilno za evropsko konkurenč-
nost, zeleno rast in nova delovna mesta z 
visoko dodano vrednostjo ter predstavlja 
priložnost v boju proti premagovanju 
gospodarske krize in negativnih podnebnih 
sprememb.

Prav tako vlaganje v ukrepe za energetsko 
učinkovitost v trenutnem kriznem obdo-
bju prinaša koristi za vsako gospodarstvo 
ter tudi za posamezna gospodinjstva in 
podjetja."

Katera pa so tista poglavitna področja, 
kjer smo Slovenci najmanj energetsko 
učinkoviti, oziroma katera so področja, 
kjer je potencial za učinkovitost največji?
"Poraba energije v stavbah predstavlja naj-
večji delež (40 odstotkov) skupne porabe 
končne energije v EU. Žal je večina držav 
članic pri polnem izkoriščanju potenciala 
prihranka energije v stavbah še vedno pre-
cej neuspešna. Tudi v Sloveniji je stavbni 
sektor eno izmed kritičnih področij proizvo-
dnje okolju in zdravju škodljivih izpustov 
in neučinkovite rabe energije. Na žalost v 
našem primeru  niso problematični samo 

energetska neučinkovitost in izpusti javnih 
in zasebnih stavb, temveč tudi netrajnostna 
gradbena dejavnost oziroma praksa  (tudi 
pri gradnji in proizvodnji gradbenih materia-
lov namreč nastajajo emisije).

Pospešeno vlaganje v stavbni sektor je vse-
kakor velik potencial za Slovenijo. Trendi 
naraščanja števila gospodinjstev in števila 
stanovanj ter zmanjševanja povprečnega 
števila članov v posameznem gospodinj-
stvu namreč danes bolj kot kadarkoli 
zahtevajo učinkovito politiko učinkovite 
rabe energije v stavbah in  povečanje rabe 
obnovljivih virov, če želi Slovenija izpolniti 
svoje zaveze v zvezi s sprejetimi evropskimi 
okoljskimi cilji. Investicije v energetsko 
učinkovitost predvsem v stavbnem sektorju 
pa bi tako tudi v Sloveniji spodbudile zeleno 
gospodarsko rast, prinesle delovna mesta 
z visoko dodano vrednostjo ter prispevale 
k prestrukturiranju gospodarstva, torej 
k trajnostnemu zagonu gospodarstva in 
premagovanju gospodarske krize."

Energetska odvisnost Slovenije zadnja leta 
znaša okoli 50 odstotkov.  Katere priorite-
te bi si po vašem mnenju morala zastaviti 
Slovenija, da bi to odvisnost zmanjšala?
"Menim, da je lahko prav pospešeno vlaga-
nje v energetsko učinkovitost eden izmed 
dejavnikov, ki bo Slovenijo premaknil stan 
od visokih deležev energetske odvisnosti. 
Seveda si je treba prizadevati za diverzifi-
kacijo energetskega portfelja države, kjer 
morajo tudi obnovljivi viri energije dobiti 
bolj jasno in pomembno vlogo. 

Pomembno bi bilo, da v prihodnje naši 
nacionalni organi podajo jasno sporočilo 
javnosti o prednostih celovite energet-
ske prenove stavb. Pogosto se namreč 
zgodi, da so sredstva še vedno na voljo, 

a informacije ne pridejo pravočasno do 
pravih  uporabnikov. Prav tako je pomemb-
no, da se pripravi strategija za večdružinske 
hiše oziroma stanovanjske bloke, kjer je 
težje prepričati najemnike in tudi lastnike, 
da se lotijo energetsko učinkovite prenove. 
To je pomemben korak, ki ga morajo čim 
prej narediti vse države vzhodne Evrope.

Eko sklad je v Sloveniji že več let dobro 
prepoznan in pomembno je, da država tudi 
v prihodnje zagotavlja finančne spodbude 
in subvencije za energetsko učinkovito 
gradnjo in prenovo stavb.  Z novimi mo-
žnostmi že vnaprej pripravljenih finančnih 
instrumentov, ki jih dajeta na razpolago 
Evropska investicijska banka in Evropska 
komisija, pa močno upam, da bomo tudi 
doma znali izkoristiti nabor instrumentov, 
ki lahko hitro multiplicirajo začetne vložke 
in zagotovijo efektivno sodelovanje javnih 
in zasebnih investitorjev. O javno-zaseb-
nem partnerstvu veliko govorimo, vendar v 
Sloveniji kar ne more zaživeti.

V Sloveniji je treba zagotoviti zadosten 
vložek države za doseganje ustreznega 
učinka, preseči institucionalno razdroblje-
nost pri dodeljevanju državnih spodbud za 
okoljske naložbe in ponuditi nove storitve in 
instrumente financiranja okoljskih naložb, 
kot npr. zagotavljanje finančnih sredstev za 
naložbe zelenega energijskega podjetništva 
kot alternativo klasičnim zavarovanjem, 
ki jih običajno mikro ali mala podjetja ne 
morejo zagotoviti."

Nujna je energetska ucin-
kovitost v stavbnem sektorju

ˇ

Evropska poslanka mag. Mojca Kleva Kekuš 
pravi: "Strateške usmeritve imamo torej  
zastavljene, sedaj je pomembno, da jih čim  
bolj dosledno tudi izvajamo."
JURE MURKO



Gospod Potočnik, ste Evropski komisar iz 
Slovenije - ali vtis, ki ga ustvarja Slovenija 
na nekaterih področjih, ocene, ki jih dobi-
va, stanje duha in nezavidljiva življenjska 
situacija vse večjega števila državljanov 
dežele, iz katere prihajate, vplivajo na vas 
osebno ali na to, kar počnete?
"Dogajanja v Sloveniji seveda spremljam in 
k reševanju problemov, s katerimi se sooča 
Slovenija, poskušam prispevati po svojih 
najboljših močeh, ker me osebno zelo 
zanima, kako gre Sloveniji. Sem v rednih 
stikih z odgovornimi v Sloveniji in tudi s 
kolegi tu v Evropski komisiji, ki so pristojni 
za ta vprašanja. Pogosto me sprašujejo za 
pojasnila, da bi probleme bolje razumeli 
in tako lažje našli ustrezne rešitve zanje. 
Odgovor je torej pritrdilen v smislu, da bi-
stveno več časa kot v preteklosti posvečam 
tudi tem vprašanjem. Sicer pa na moje delo 
v povezavi z okoljem, področjem, za katero 
sem v Komisiji odgovoren, ne vpliva." 

Tako kot obstaja močna povezava med 
gospodarstvom in okoljevarstvom, je vez 
s slednjim najti prav na vsakem področju 
ki ga je razvilo ali odkrilo človeštvo. Se 
tudi vam dozdeva, da se tega premalo 
zavedamo?
"Drži, tega se premalo zavedamo. Vse 
prevečkrat smo pripravljeni slediti intere-
som te ali one dejavnosti, ne da bi se ozrli, 
kakšne bodo njene posledice na skupno 
dobro, na javni interes, denimo na čistost 
zraka, ki ga dihamo, vode, ki jo pijemo. Če 
pravila našega obnašanja niso predvidljiva 
in dovolj jasna, to praviloma pripelje do 
nepotrebnih konfliktov. V gospodarstvu 
denimo do investicij, ki so sicer narejene v 
dobri veri, a zaradi škode okolju, ne bodo 
nikoli prinesle pričakovanih dobičkov. Pre-
pričan sem, da je zato pravi pristop v inte-

Evropski komisarji 
delajo za Evropsko 
unijo in njene pre-
bivalce, ne glede na 
njihovo državljan-
stvo. Program Zdru-
ženih narodov za 
okolje je dr. Janezu 
Potočniku podelil 
najvišje priznanje 
Združenih narodov 
na področju oko-
lja - Champions of 
the Earth (junaki 
zemlje) - za prizade-
vanja pri spodbuja-
nju gospodarne rabe 
virov in zmanjševa-
nja količin odpadne 
hrane v EU. Junak 
Zemlje 2013 je ro-
jen na svetovni dan 
voda.

"Dvomim, da 
bomo zmogli do-
volj modrosti, da 
združimo moci"

IRENA MRAZ, PREDSEDNICA 
DRUŠTVA PLANET ZEMLJA

» Pogovor

(Robert Balen)

ˇ





graciji politik, oblikovanju takšnih politik, ki 
že v izhodišču upoštevajo vse možne vplive 
na okolje. V skladu z načelom, da je bolje 
preprečiti kot zdraviti. Tak pristop je veliko 
primernejši tudi s povsem ekonomskega 
vidika, saj so stroški odpravljanja škodljivih 
posledic, ko te že nastanejo, praviloma 
bistveno večji od potrebnih investicij, da se 
škodljivemu delovanju izognemo." 

Energija, ki poganja večino razvoja, tega 
ne bi mogla brez človeškega uma. Je ta po 
vašem mnenju dovolj moder, da bo našel 
rešitev tudi za usihajoče zaloge fosilnih 
goriv, na katere se je človeštvo privadilo 
na poti iskanja udobja, dobička ...?
"O tem sem prepričan. A tisto, kar je nujen 
predpogoj, je zavedanje, kako resni so 
izzivi, ki dandanes stojijo pred človeštvom, 
odgovoren dogovor in prepričljiv odgovor. 
Verjamem v inovativno sposobnost člove-
škega uma. Edini dvom, ki se mi poraja, je 

dvom o tem, da bomo zmogli dovolj mo-
drosti, da združimo moči, in še pravočasno 
poiskali prave odgovore za nujne spremem-
be proizvodnih in potrošnih vzorcev.   

Seveda so tu še drugi energenti, ki pa 
očitno niso dovolj ekonomsko zanimivi ali 
raziskani."

Imate kdaj občutek, da preveč posegamo v 
to, kar nam je dano?
"Lažje je posegati v to, kar nam je dano, a 
vsi se bolj ali manj zavedamo, da tako ne 
bo šlo več dolgo naprej. Sicer pa, zadnjič 
sem zasledil podatek, da prejmemo od son-
ca približno toliko energije na dan, kolikor 
je človeštvo porabi v celem letu. In ker bo 
svetilo še dolgo vrsto let in če upoštevate 
še odgovor na vaše prejšnje vprašanje, se 
sklep ponuja kar sam."

V življenju človeka, države veliko štejejo 
tudi dejanja posameznikov. Ti s svojimi 

uspehi na športnem, kulturnem, razi-
skovalnem področju puščajo močan vtis 
v družbi. Katero je po vašem mnenju 
področje (ali oseba), s katerim je Slovenija 
dosegla preboj v Evropo ali svet?
"Področij, ki pritegnejo pozornost ljudi 
in nosijo s seboj pozitivni naboj, je več. 
Od omenjenih, kot so znanost, kultura ali 
šport, do tistih, ki se vezana na objektivne 
danosti, kot so denimo kulturna dediščina 
ali naravne lepote. Med prvimi bi se zane-
sljivo našlo precej posameznikov, vrednih 
omembe. Mednje bi spadali tudi ljudje, ki 
so s svojo inovativnostjo na področju go-
spodarstva pustili globalni pečat. Če bi jih 
začel naštevati, bi slej ko prej naredil komu 
krivico. Sicer pa je Slovenija dežela izjemnih 
naravnih lepot in danosti. Na tem bi veljalo 
graditi našo razpoznavnost. A če želimo biti 
pri tem uspešni, se moramo tega najprej 
sami zavedati. Žal se (še) ne zadosti." 





Velikokrat slišimo, da je naša civilizacija 
zasvojena z nafto in razsipnim načinom 
življenja, ki temelji na visoki porabi snovi in 
energije. Prav tako pogosto slišimo, da za 
razvoj potrebujemo še več energije. Vse v 
našem življenju je tako ali drugače odvisno 
od razpoložljive energije. Luči, hladilniki in 
pralni stroji sodijo med velike pridobitve so-
dobnega načina življenja, enako velja za mo-
torna vozila. Ne glede na status med nami 
skorajda ni več človeka, ki nima na dvorišču 
parkiranega jeklenega konjička. Elektrika 
poganja stroje v tovarnah, računalnike v 
pisarnah, hišne naprave in ne nazadnje polni 
naše mobilne telefone. Vse te pridobitve 
so bistveno olajšale naša življenja, ki so bila 
tisočletja odvisna od tega, koliko moči so 
premogle naše roke in ne stroji.

Na drugi strani je našo deželo letos po-
novno prizadela uničujoča suša, pojav, ki 
zaradi napredujočih podnebnih sprememb 
postaja že žalostna tradicija. Pred slabim 
letom so severovzhodni del Slovenije pri-
zadele uničujoče poplave. Ni Štajerca niti 
Korošca, ki ne bi poznal vsaj nekoga, ki so 
mu poplave uničile klet, poslovne prostore 
ali hišo. Škoda je bila ogromna, ljudje so 
doživljali osebne in družinske tragedije. 
Tem dogodkom smo včasih pravili izredni, 
danes pa so žal že skoraj vsakoletni. In kot 
da eden na leto ne bi bil dovolj, po navadi 
pridejo v paketu. Enako se vsako leto 
vedno pogosteje dogaja v vseh delih sveta. 
Narava ne prizanaša ne razvitim ne tistim, 
kjer je vsakodnevno preživetje že tako 
ogroženo zaradi drugih dejavnikov. 

Energijsko intenziven način življenja, ki 
nam je po eni strani tako olajšal vsakdanje 
življenje, nas je po drugi strani pripeljal 
do točke, ko nam je narava sama že 
pričela izdajati velikanski račun, jemlje 
pa nam tudi najbolj bistveno: varnost in 
stabilnost. Tovarne, dimniki premnogih 
elektrarn in izpušne cevi v ozračje spustijo 
bistveno preveč nevarnih snovi. Elektrika, 
ki poganja naša življenja, v prevelikem 
deležu prihaja iz premoga, kar ne vpliva 
samo na naše podnebje, temveč bistveno 
vpliva tudi na naše zdravje. 

A v tej zgodbi ni vse samo črno. V zadnjih 
letih smo doživeli pospešen razvoj na po-
dročju čistih energijskih alternativ. Sončne 
in vetrne elektrarne, trajnostne elektrarne 
na lesno biomaso kot tudi hidroelektrarne 
sodijo med vire, ki minimalno vplivajo 
na okolje in ga s svojim obratovanjem ne 
onesnažujejo. V zadnjih letih doživljajo 
pravi razcvet in obetajo, da bodo postale 
glavna rešitev za umazani način pridobi-
vanja energije. Slovenija je v petih letih 
postavila za 240 megavatov sončnih elek-
trarn praktično iz nič. Večina naših streh 
ostaja neizkoriščenih, tako da je možnosti 
in priložnosti še ogromno. Med zadnjimi v 
Evropi smo postavili tudi prvo vetrnico, ki 
ji bodo zelo kmalu sledile še mnoge druge. 
Tisoče družin, številne šole in bolnišnice so 
v zadnjih letih izvedle korenito energetsko 
sanacijo in s tem bistveno prispevale k 
zmanjšanju porabe energije in posledično 
škodljivih izpustov.

Pozitiven razvoj se dogaja tudi v svetu. 
Kitajska postaja vodilna sila pri vlaganju 
v obnovljive vire energije, ZDA in EU ne 
zaostajajo, prebujajo pa se tudi države 
Latinske Amerike in Azije. Sončna energi-
ja za proizvodnjo elektrike se je v zadnjih 
petih letih pocenila za 70 odstotkov, 
vetrna energija pa je na nekaterih ob-
močjih že cenejša od premoga in jedrske 
energije. Kljub temu pa se svet nahaja 
na prelomnici. Velika fosilna in jedrska 
podjetja si želijo ohraniti svoje privilegije 
in nadaljevati gradnjo premogovnih, plin-
skih in jedrskih elektrarn, zato z desetina-
mi milijonov evrov financirajo skupine, ki 
ustvarjajo dvom o vplivu človekove aktiv-
nosti na podnebne spremembe. Resno 
zmanjšanje izpustov in preusmeritev na 
čiste vire energije, kot sta veter in sonce, 
bi pomenila, da ne smemo postavljati 
novih elektrarn na fosilna goriva in da 
moramo postopoma zapreti obstoječe 
elektrarne. Tega pa velike korporacije, ki 
bogato služijo s fosilnimi gorivi, nočejo 
dopustiti, zato počnejo vse, kar je v nji-
hovi moči, da ta napredek zaustavijo. Žal 
se to dogaja v našo škodo. Usmeritev k 
trajnostnim energijskim virom nosi v sebi 

veliko priložnosti; več delovnih mest, več 
poslovnih priložnosti za mikro in mala 
podjetja, bolj obvladljive račune za vse, 
če čistejši zrak in okolje omenimo šele na 
koncu. 

Vsi ljudje si želimo nekaj osnovnih stvari. 
Radi bi uživali kakovostno življenje, ki 
temelji na zadovoljitvi vsaj najosnovnej-
ših potreb. Hkrati bi radi živeli v čistem 
in zdravem okolju, enako, če ne še več, 
si želimo tudi za svoje otroke, vnuke in 
generacije, ki šele prihajajo. Da bi lahko 
še naprej uživali v vseh teh dobrinah, pa 
bomo morali nekatere stvari korenito 
spremeniti. Praksa, da prepuščamo vse 
odločitve politikom in se sami oddaljujemo 
od odločevalskega procesa, nas pelje samo 
k še več projektom, kakršen je TEŠ 6, v 
katerih naš denar kopni skozi vrečo brez 
dna. Imamo strokovno podprte in izvedlji-
ve rešitve, ki pa nas morajo peljati stran od 
fosilnih goriv k tistim rešitvam, ki nam in 
našim skupnostim prinašajo veliko več. A 
spremembe so potrebne na vseh ravneh. 
Na ravni posameznika smo v zadnjih letih 
naredili veliko, a nekaj dela nas še vedno 
čaka. Hkrati pa je zdaj prišel čas, da te 
spremembe zahtevamo tudi stopnico više. 
Kajti kot vidite, ni vseeno, kakšna energija 
prihaja v naša življenja!

Energija za vsak dom

Nina Štros, vodja Greenpeacea v Sloveniji



Znani o porabi energije

Boštjan Kljun, radijski in televizijski voditelj: "Če bi moral zares zmanjšati porabo 
elektrike in energije, bi se najlažje poslovil od fena, ki ga tudi sicer ne uporabljam. Zelo malo uporabljamo 
likalnik, saj po navadi zaradi materialov ali načina sušenja oblačil skoraj ne likamo. Za enkrat vztrajamo brez 
klime, definitivno pa bi se težko poslovil od vseh strojev: pralnega, sušilnega in pomivalnega za posodo, saj 
so ob dveh malčkih to res ključni pomočniki."

Tone Kregar, Mi2: "Hja, če bi šlo zares, bi se verjetno dalo shajati brez vsega naštetega, konec 
koncev smo oziroma so tako živeli še kakšno generacijo nazaj. Čeprav bi se verjetno bilo precej trapasto 
kar počez odreči vsem tehnološkim pridobitvam, ki nam v veliki meri lajšajo vsakdan. Večji smisel vidim v 
(samo)omejevanju in njihovi uporabi, zgolj kadar je to res potrebno. Ljudje imamo seveda različne priorite-
te in potrebe, sam denimo ne bi pogrešal fena, pomivalnega stroja in morda celo računalnika, ki ga imam 
dovolj že v službi. Veliko težje pa bi se v poletnih dneh, kakršni so bili letos, odrekel klimi."

Saša Einsiedler, komunikacijska trenerka in svetovalka: "Z lahkoto bi se odpovedala 
klimi (no, sem se ji že ...), pa mikrovalovni pečici, televiziji in fenu. Klima je požiralec energije in poleti je pač 
vroče. Na srečo živim izven mesta, kjer so temperature znosnejše, in klime ne potrebujem. Mikrovalovna 
pečica je sicer praktična, a skodelico mleka, ki ga včasih pogrejem v njej, lahko zlijem v lonček na štedilniku, 
pa še bolj zdravo je. Televizije skoraj ne gledam, tudi če jo, sem žalostna, ko vidim, koliko nesreč je v svetu in 
pri nas, pa koliko zlobe in nespoštovanja do drugih. Fen pa - kaj pa naj z njim pri tako kratkih laseh ..."

Energija za vsak dom
Znane smo vprašali: „Če bi morali v svojem gospodinjstvu korenito 
zmanjšati porabo energije, čemu (računalnik, pomivalni stroj, sesalnik, 
sušilni stroj, fen, klima, infrardeča pečka, TV, avto) bi se najlažje  
odpovedali?“



MIT 1: Sobna temperatura naj bo enaka 
tako podnevi kot ponoči. Takšno ravnanje 
je bolj učinkovito, kot če ponoči gretje 
izklopimo.

DEJSTVO: Precej manj energije je potrebne 
za jutranje ogrevanje ohlajene sobe kot pa 
za ohranjanje konstantne temperature celo 
noč.

MIT 2: Če na termometru nastavimo višjo 
temperaturo, kot jo dejansko želimo, se bo 
soba ogrela hitreje.

DEJSTVO: Temperatura se bo ne glede na 
to, ali je termometer nastavljen na 20 ali 
30 stopinj Celzija, v enakem času povzdi-
gnila na želene stopinje.

MIT 3: Tudi če spremenimo rabo energi-
je, to dolgoročno ne bo prineslo velikih 
prihrankov.

DEJSTVO: Z izklapljanjem luči, televizorja 
in računalnika, z zniževanjem sobne tempe-
rature in pranjem perila v hladnejši vodi 
lahko na leto prihranimo več sto evrov.

MIT 4: Z izolacijo podstrešja ali kleti bo 
toplota uhajala skozi okna.

DEJSTVO: Če boste izolirali en del stanova-
nja, boste s tem prihranili energijo. Zaradi 
tega toplota ne bo uhajala ven kje drugje.

MIT 5: Če pustim ventilator prižgan, se bo 
prostor hladil tudi takrat, ko me ni doma.

DEJSTVO: Ventilatorji hladijo kožo in ne 
zraka v prostoru. S svojim delovanjem 
sprožajo gibanje zraka in tako pomagajo 
ustvarjati vlažnost na površini kože, to pa 
nas posledično hladi.

MIT 6: Nenehno prižgana luč porabi manj 
energije, kot če jo nenehno ugašamo in 
prižigamo.

DEJSTVO: Nekateri dejansko verjamejo, 
da je bolje, če pustijo luč prižgano, kadar 
zapustijo prostor le za nekaj minut, kot 

Odvečna poraba 
energije ne škodi 
le naši denarni-
ci in mesečnemu 
proračunu, ampak 
tudi okolju. Vedno 
glasnejša in pogo-
stejša so opozorila o 
energetski varčnosti 
v naših gospodinj-
stvih, a nekateri 
nasveti so le miti,  
ki jih je treba razbiti 
in pomesti pod  
preprogo.

Zmote  
o porabi energije

ŽANA LESKOVAR

» Preudarni potrošnik

(Reuters)



"Ohranjevalnik 
zaslona, 

t. i. screensaver, 
ne varčuje z energijo. 

Napravo morate 
nastaviti v stanje 

pripravljenosti 
(sleep mode)"

"Ohranjevalnik 

t. i. screensaver, 
ne varčuje z energijo. 

Napravo morate 

pa da bi jo ugasnili in čez minuto ponovno 
prižgali. A naj vam povemo, da za to, da 
ugasnemo žarnico, ni potrebna dodatna 
poraba energije, zato luči kar pridno uga-
šajte. Nekoliko drugače pa je, če uporablja-
te varčne sijalke - vedeti morate, da se s 
pogostim prižiganjem in ugašanjem hitreje 
iztrošijo. 

MIT 7: Če zaprete prezračevalni sistem, 
prihranite energijo.

DEJSTVO: Čeprav se morda zdi, da bi 
zaprtje zračnikov oziroma prezračevalnega 
sistema v prostorih, ki jih ne uporabljate, 
pomagalo prihraniti energijo, v resnici ni 
tako. Zrak iz prezračevalnikov se bo namreč 
preusmeril na druga mesta v domu. Če 
boste zračnike zaprli, bo ventilator, ki 
potiska zrak skozi sistem, bolj obremenjen 
in bo porabil več energije, hitreje pa se bo 
tudi obrabil.

MIT 8: Vklopljen računalnik porabi manj 
energije, kot če bi ga ves čas vklapljali in 
izklapljali.

DEJSTVO: Vsakič ko izklopite računalnik, 
prihranite energijo. Med krajšimi premori 
pustite računalnik v stanju pripravljenosti.

MIT 9: Če na štedilniku kuham pri visoki 
jakosti, bo hrana hitreje kuhana.

DEJSTVO: Če boste kuhali pri največji 
jakosti, hrana ne bo kuhana nič hitreje. Ko 
voda zavre, lahko prihranite energijo tako, 
da zmanjšate jakost in s pokritjem posode 
ohranite vročo vodo.

MIT 10: Ko so televizor, DVD-predvajalnik 
in računalnik izklopljeni, ne porabljajo 
energije.

DEJSTVO: Tovrstni električni pripomočki 
porabljajo energijo tudi v stanju pripravlje-
nosti. V enem letu to lahko nanese več kot 
100 evrov. Kadar teh pripomočkov zares 
ne potrebujete, vam priporočamo, da jih 
popolnoma izključite.



Da lahko naše telo normalno deluje, 
potrebuje energijo, ki jo moramo telesu 
zagotoviti z vnosom goriva. Kot delujejo vsi 
stroji na notranje izgorevanje tako, da jim 
dodajamo gorivo (bencin, nafto…), mora-
mo tudi telesu dovajati gorivo. Vendar ne 
katerokoli. Za vsakršno delo ali športno ak-
tivnost ali zgolj za to, da živimo, potrebuje-
mo energijo. Hrana je najrazličnejših vrst, a 
vsa ima isti temeljni kemični nalogi – tele-
snim celicam zagotoviti energijo, organom 
in tkivom pa surovine za rast, obnavljanje 
in ohranjanje. Snovi, ki opravljajo ti nalogi, 
imenujemo hranila. Ogljikovi hidrati in ma-
ščobe so poglavitni vir energije, beljakovine 
pa predstavljajo gradbeni material v telesu 
in so le izjemoma vir energije. 

V telesu potekajo izredno zapleteni procesi, 
ki nam omogočajo iz hrane pridobiti energi-
jo. Na srečo nam vsega ni treba vedeti, ker 
imamo v sebi čudovit alarm, ki pozvoni, ko 
moramo jesti - lakoto. 

V zadnjih letih veliko govorimo o ener-
gijski vrednosti posameznih živil, hrano 
tehtamo, kalorije računamo in seštevamo, 
rišemo tabele, merimo korake in pretečene 
kilometre ... Še vedno je izračun povsem 
preprost: če želimo ohraniti telesno maso, 
potem moramo "pokuriti toliko, kot smo 
naložili". 

To bi bilo in je bilo zelo preprosto v dobi 
paleolitskega človeka, ko se je moral truditi 
za potešitev osnovnih potreb: prehodil je 
dolge kilometre, da je našel dovolj hrane 
rastlinskega izvora, močno se je moral 
potruditi, da je ujel kakšno žival za pope-
stritev jedilnika. In nikoli ni računal, koliko 
kalorij potrebuje, da bo lahko lepo živel. 
Jedel je, ko je hrano našel ali ujel. Zato je 
razvil "program" v telesu, ki v času izobilja 
hrane energijo kopiči (v obliki maščob) za 
slabe čase, ko hrane ni dovolj. 

Diete in kontradiete
Pri vsem skupaj je izjemno pomembno 
upoštevati, da je vsak človek poseben, ima 
sebi lastno gensko zasnovo, svoj stil življe-
nja, svoje misli in svoj način prehranjeva-
nja. Danes velikokrat govorimo o čezmerni 

teži ljudi in skoraj vedno, ko govorimo o 
prehrani, mislimo na razne redukcijske 
diete. Vendar naj nas ne zavajajo tabele o  
kalorijah, ki naj jih zaužijemo, in o kalorični 
vrednosti živil, saj je to le okvirni pogled na 
hujšanje. 

Spet drugi pogled na "kurjavo", ki jo 
potrebujemo, da smo lahko aktivni, je, 
kako zagotoviti dovolj kalorično (energijsko 
bogato) hrano za športnike. Če se malo 
poigramo s številkami, hitro ugotovimo, 
da je težko spraviti vase recimo 5000 kcal, 
kolikor jih (okvirno) porabi veslač na tre-
ningih. Količinsko je namreč to zelo veliko 
hrane, zato je treba izbirati živila z visoko 
energijsko gostoto. 

Prav tako veliko težavo povzroča priprava 
tekoče hrane za bolnike po okrevanju. Tu se 
zopet ukvarjamo s težavo, kako zmanj-
šati volumen hrane, ki naj bo primerne 
konsistence (tekoča) in dovolj energijsko in 
hranilno bogata.

Poleg energijske vrednosti seveda nikakor 
ne smemo pozabiti na hranilno vrednost 
živil. To pomeni, da ne moremo jesti trave, 
čeprav načeloma vsebuje veliko ogljikovih 
hidratov (celuloze), ki bi nam omogočili 
dovolj energije, ker nimamo encima, da bi 
razgradili celulozo v sladkor. Torej moramo 
dobiti beljakovine, ki jih lahko razgradi-
mo, in nato iz posameznih aminokislin 
sestavimo sebi lastne beljakovine. S hrano 
moramo dobiti pravilne maščobne kisline, 
da lahko funkcioniramo, pa vitamine in mi-
nerale ter vodo. Torej ni vseeno, s katerim 
gorivom polnimo svoje rezervoarje.

Vsi tudi na primer vemo, da imajo maščobe 
visoko energijsko vrednost. Redko smo 
pozorni na energijsko vrednost alkohola, ki 
je komaj kaj nižja od energijske vrednosti 
maščob.

Prazne kalorije
Vse premalo se zavedamo, da na nas 
prežijo v raznovrstni hrani in pijači tako 
imenovane prazne kalorije. To je hrana, ki 
poleg energije ne vsebuje praktično nobene 
hranilne vrednosti. Primeri "praznih kalorij" 

Hrana = energent
» Karavana varne kemije

Ko smo lačni, nam 
telo sporoča, da 
potrebuje energijo. 
Vendar smo ljudje 
ta "naravni alarm" 
v zadnjem stoletju 
pokvarili. Ne zna-
mo več ločiti lakote 
po hrani od drugih 
razlogov občutka 
luknje v želodcu: 
včasih smo žejni 
in zaznamo to kot 
lakoto, včasih smo 
jezni, srečni ali razo-
čarani, pa želimo to 
potešiti s čim slad-
kim, včasih so lačne 
le oči, velikokrat je 
kriva za lakoto tudi 
napačna prehrana.

TATJANA KRUDER



- tiste hrane, ki daje telesu zgolj energijo, ta 
pa se pretvori v zalogo maščob in nima no-
bene hranilne vrednosti. To so beli sladkor, 
mastni in slani prigrizki, sladkarije, žgane 
alkoholne pijače, sladke gazirane pijače.

Ta hrana je dovoljena praktično samo mla-
dim športnikom, vsi drugi bi se je morali 
čim bolj izogibati. Pazljivi moramo biti tudi 
pri pijačah. Skrajni čas je, da se naučimo 
prebirati deklaracije. Za žejo je prava pijača 
voda, lahko z dodatki sveže iztisnjenega 
soka ali z dodatkom soli in sladkorja (za 
športnike), ali čaji.

Morda za ilustracijo: najbolj znana gazirana 
pijača, ki je iz Amerike osvojila ves svet, 
vsebuje 106 g sladkorja v litru pijače. Če 
spijete 1,5 litra te pijače, zaužijete 159 g 
sladkorja (to je približno 32 vrečk sladkorja, 
ki nam jih ponudijo ob kavi). Zastrašujoče? 
Zelo podobno je z drugimi sladkimi gazira-
nimi pijačami.

Seveda je spet druga zgodba, če ste zelo 

izmučeni ali ste porabili veliko energije. 
Takrat potrebujete hrano, ki jo telo hitro 
pretvori v glukozo. Ob izjemnih naporih se 
za hiter dvig sladkorja v krvi poslužujemo 
sladkih hitrih prigrizkov in sladkih pijač. 

Hitra energija
Če želimo telesu zagotoviti energijo, jo 
vnesemo z enostavnimi sladkorji, ki se hitro 
pretvorijo v glukozo, ki je edini sladkor, 
ki prehaja v kri in ga človeška celica lahko 
porabi. Hrana, ki vsebuje veliko enostavnih 
sladkorjev, hitro poveča koncentracijo 
glukoze v krvi, enostavni sladkorji se 
izredno hitro prebavijo in v kratkem času 
se nakopiči veliko glukoze v telesu. A kmalu 
po zaužitju sladkorjev smo zopet lačni, ker 
visoka koncentracija glukoze v telesu hitro 
pade (zaradi povečanega izločanja inzuli-
na). Tako se hitro znajdemo v začaranem 
krogu: smo lačni, pojemo sladkarije in smo 
zopet hitro lačni. To močno nihanje glukoze 
v krvi ni zdravo in je lahko eden od razlogov 
nastanka sladkorne bolezni.

(CanStock)

"Ljudje ne 
moremo 

jesti trave, 
čeprav načeloma 

vsebuje veliko 
ogljikovih hidratov 

(celuloze), ker 
nimamo encima, 

ki bi razgradil 
celulozo v sladkor" 

"Ljudje ne 

jesti trave, 
čeprav načeloma 

vsebuje veliko 



predvsem veliko volje dr`av hidroelektrarnami na reki Dravi 
~lanic. Slovenija se je v okviru in {tirimi malimi 
podnebno-energetskega sve`nja hidroelektrarnami, od tega eno 
zavezala k delovanju po principu, na reki Muri, pokrijejo ~etrtino 
da bodo njeni predpisi vseh potreb po elektri~ni energiji 
vzpodbujali inovacije ter delovali v dr`avi. Koli~ina elektri~ne 
kot instrument za nadaljnjo rast energije, proizvedene v DEM, 
gospodarstva ob spo{tovanju pomeni hkrati 80 odstotkov vse 
na~el trajnostnega razvoja. energije, ki je v Sloveniji 
Predlog sve`nja, ki ga je proizvedena iz obnovljivih, 
pripravila Evropska komisija okolju prijaznih virov. S ciljem, 
Sloveniji, nalaga do leta 2020 da ohranijo mesto vodilnega 
zmanj{anje emisij toplogrednih proizvajalca elektri~ne energije 
plinov za okoli 6 % glede na iz obnovljivih virov v Sloveniji, 

Obnovljivi viri so brez emisije v letu 2005. Ob tem je (DEM) svojo dejavnost 
dvoma viri prihodnosti, prav tako zapisala, da mora pridobivanja elektri~ne energije 
kar je prepoznala tako Slovenija do leta 2020 pove~ati iz energije vode {irijo {e na 
evropska unija kot tudi rabo obnovljivih virov energije druga podro~ja obnovljivih virov 
Slovenija s trenutnih 16 % kon~ne energije energije (OVE), kot so energija 
Obnovljivi viri energije (OVE) na 25 % kon~ne energije sonca, geotermalna in vetrna 
so brez dvoma viri, ki so najbolj v letu 2020. energija. 
za`eleni. Predvsem zaradi 
optimalnih rezultatov izkoristka Dravske elektrarne Maribor 
glede na njihove kar najmanj{e so vodilni proizvajalec 
vplive na naravna okolja. Tudi v elektri~ne energije iz 
Evropi in s tem hkrati v Sloveniji. obnovljivih virov
Glede uporabe obnovljivih virov Dravske elektrarne Maribor 
si je Evropa, in z njo tudi so eden najpomembnej{ih 
Slovenija, `e pred ~asom zadala ~lenov finan~nih nacionalnih 
smele, a pomembne cilje. nalo`b v energetiko in stebrov 
Evropska komisija je januarja proizvodnje elektri~ne energije 
2008 sprejela podnebno- v Sloveniji. Z osmimi 
energetski sve`enj. Z njim `eli 

Najprej optimizacija Evropska unija zmanj{ati koli~ine 
toplogrednih plinov za vsaj 20 % obstoje~ih virov, nato 
do leta 2020 in za prav tako iskanje novih OVE
20 % do leta 2020 pove~ati Od prenov objektov dravskih 
dele` obnovljive energije elektrarn velja omeniti tiste med 
v porabi energije. Nekako v ~asu, letoma 1987 in 2005, ko so bile 
ko se je sve`enj ukrepov prenovljene elektrarne zgornjega 
sprejemal, je bil dele` obnovljive toka Drave - HE Fala, HE 
energije v kon~ni porabi energije Dravograd, HE Vuzenica, HE 
v EU pribli`no 8,5 %, kar Mariborski otok, HE Vuhred in 
pomeni, da bo za doseganje HE O`balt. Uspe{no je zaklju~ena 
zastavljenih ciljev potrebne tudi prenova najve~je slovenske 

Obnovljivi viri energije 
so viri prihodnosti - v Sloveniji 

imajo primat najveèjega proizvajalca elektriène energije
 iz obnovljivih virov 

Dravske elektrarne Maribor (DEM)



hidroelektrarne HE Zlatoli~je, pridobivanja gradbenega 
v okvir ~esar sodi prenova Male dovoljenja. Postopki tega 
HE Melje, obe pa spadata v projekta, ocenjenega 
projekt prenove spodnjedravskih na 400 milijonov evrov, 
elektrarn. V sklopu omenjene so upo~asnjeni zaradi ote`enega 
sanacije bo v prihodnjem dialoga s civilno iniciativo, ki 
desetletju prenovljena {e nasprotuje trasi daljnovodne 
HE Formin, saj je bila ve~ja povezave. Drugi projekt, projekt 
sanacija opravljena po HE na Muri, pa je s sklepom 
novembrskih poplavah. vlade Republike Slovenije o 
Pozornost se namenja tudi projektom primarnega, torej za~etku priprave dr`avnega 
izkori{~anju son~ne energije. hidrovira, za katere so postopki prostorskega na~rta za HE 
Konec lanskega leta so DEM pridobivanja dovoljenj in Hrastje Mota v letu 2013 naredil 
zaklju~ile gradnjo son~ne dokumentacije nekoliko dalj{i. pomemben korak naprej. 
elektrarne na HE Dravograd mo~i S spremembo na~ina upravljanja Gre za zahteven projekt, saj je 
40,5 kWp, son~ne elektrarne na naravnih resursov, med katere mejnik omejitev in potrebnih 
strehi poslovne stavbe mo~i izravnalnih ukrepov na podro~ju spadajo obnovljivi viri energije, 
25,5 kWp in drugo fazo ekologije postavljen zelo visoko. se spreminja tudi na~in pristopa 
Son~nega parka Zlatoli~je mo~i Zaradi tega dejstva so DEM kot k njihovi uporabi. Sama izraba 
708,5 kWp. Skupaj z `e investitor za~ele skupaj s kot razlog izgradnje ni dovolj. 
zgrajenima son~nima strokovnjaki iskati tiste mo`nosti, Na{a odgovornost danes je, da 
elektrarnama na HE Zlatoli~je ki bodo v sodelovanju z varstvom obnovljive vire izkori{~amo ob 
mo~i 68,25 kWp in HE Formin narave zagotovile obvladljive upo{tevanju vidika trajnosti. 
mo~i 112 kWp zana{a skupna vplive oziroma izbolj{ale danes To preprosto pomeni tako 
mo~ son~nih elektrarn v DEM zate~ena stanja. In to na vseh izkori{~anje, da bodo generacije 
955,75 kWp. stebrih trajnosti, torej na za nami imele kaj izkori{~ati. 
Son~ne elektrarne bodo v letu podro~ju dru`be, gospodarstva Zdru`evanje znanja iz razli~nih 
2013 predvidoma proizvedle in okolja. podro~ij nam nudi prilo`nosti, 
nekaj ve~ kot 1 GWh elektri~ne s katerimi bo izkori{~anje 
energije, kar zadostuje letni naravnih obnovljivih virov 
porabi elektri~ne energije 250 inovativno, dru`beno 
povpre~nih gospodinjstev sprejemljivo, predvsem pa 
v Sloveniji. trajnostno naravnano. Trdimo 
Omeniti velja {e dva pilotska lahko, da vodne elektrarne 
projekta, ki sta zanimiva tako globalno ne povzro~ajo 
po viru kot po njuni lokaciji. sprememb v ozra~ju. Pozitiven 
Gre namre~ za uspe{no izpeljan ekolo{ki vidik hidroelektrarn in 
projekt suhih vrtin za s tem vodne energije je v tem, 
pridobivanje toplote in elektri~ne da zagotavljajo trikratno trajnost 
energije v Lendavi ter meritev Preprosto, gre za skupen cilj vseh hidroenergetskih objektov. 
jakosti vetra na obmo~ju dele`nikov, da se elektrarno Hidroelektrarne vplivajo 
Pohorja. umesti v prostor tja, kjer bo pozitivno na ekologijo, 

u~inek na omenjene tri stebre ekonomijo in dru`bo. ^e `elimo 
Veliki razvojni projekti, kot najbolj pozitiven. Ob tem morda svoj razvoj voditi po na~elih 
sta HE na Muri in ^HE Kozjak, ne bi bilo odve~, ko bi dosegli trajnosti in sonaravnosti, 
izjemno zahtevni pri poenotenje o tem, da pomisleki je to najpomembnej{e.
ume{~anju v prostor niso strokovni pristop k preveritvi Dejstvo je, da brez novih 
Poleg son~ne energije se izgradnje. Kot {e zdale~ ni dovolj projektov ni razvoja. Enako velja 
pozornost namenja tudi novim `elja investitorja po izkori{~anju tudi za Dravske elektrarne 

naravnih danosti. Vsi dele`niki Maribor, kjer ta trenutek z 
okolja, prostora in dru`be v razli~no intenzivnostjo te~eta dva 
razli~nih nivojih (ali dr`avah) so projekta, in sicer ~rpalna HE na 
tisti, ki morajo preverjati vsa podro~ju Kozjaka in projekt 
dejstva, ne glede na njihov izvor. HE na Muri. Prvi od projektov je, 
Pomisleki pa lahko ob tem slu`ijo po njegovi umestitvi v prostor 
kot smer preverjanja novih s sprejetjem dr`avnega 
dejstev.prostorskega na~rta, v fazi 



V tokratni Bobo-
vi kuhinji bomo 
glede na temo 
tokratne priloge 
predstavili nekaj 
idej za namaze, za 
pripravo katerih 
ne potrebujemo 
veliko energije, 
narejeni pa so iz 
sestavin, ki najpo-
gosteje ostajajo v 
naših kuhinjah. 

Namaz iz ostankov  
jušne zelenjave
Sestavine:
• 200 g kuhane jušne zelenjave (zelena, 

korenje, koleraba, cvetača …)
• 150 g rdečega ali rjavega fižola
• 4 žlice oljčnega olja
• 1 žlica gorčice
• 1 čajna žlička mlete rdeče paprike

Priprava:
Sestavine temeljito premešamo, dokler 
ni zmes gladka in enotna. Kot vse druge 
namaze lahko tudi tega zamrznemo in 
ponudimo kasneje.

Namazi z jajci
Osnovne sestavine:
• 4 trdo kuhana jajca, nasekljana
• pol žličke soli
• poper
• 3 žlice majoneze

Priprava:
V osnovne sestavine umešajte eno od spodaj 
naštetih kombinacij. Po želji namaz preme-
šajte ročno ali v multipraktiku, poglavitno 
je, da se sestavine enakomerno razporedijo 
in je zmes dovolj premešana. Osnovnim 

sestavinam lahko dodamo: nasekljano 
zeleno, 2 žlici nasekljane čebule, čajno žličko 
pekoče mlete paprike ali 2 žlici nasekljanih 
kislih kumaric, žlico gorčice in žlico naseklja-
ne čebule ali 5 trikotnikov topljenega sira (na 
primer Zdenka), čajno žličko kurkume, 3 žlice 
jogurta.

Mesni namaz 
Sestavine:
• 300 g ostankov mesa (pečenka, kuhana 

govedina, perutnina, kuhana šunka …)
• 4 žlice majoneze
• žlica gorčice
• 2 žlici oljčnega olja
• 50 g nasekljane čebule
• 4 stroki stisnjenega česna
• sol, poper
• peteršilj, drobnjak, origano

Priprava:
Meso zmeljemo v multipraktiku, dodamo 
na olju prepraženo čebulo, česen, majone-
zo, gorčico in nasekljana zelišča. Temeljito 
premešamo. Dodamo oljčno olje, sol in 
poper ter mešamo, dokler ni zmes enotna 
in gladka. Namaz lahko tudi zamrznemo in 
ponudimo kasneje.

VESNA BUDJA

Bobova kuhinja
JESENSKI 
JE[PRENJ

Potrebujemo :
200 g je{prenja
1 rde~a ~ebula ali 2 stroka ~esna
500 g hokaido bu~e
2 j. `lici rafinirane kokosove ma{~obe
1 j. `lica ju{ne osnove
2 j. `lici sojine omake
2 ~. `lici soli
2 lovorjeva lista
4 j. `lice lanenega in son~ni~nega olja
50 g bu~nic
{opek sve`ih listov peter{ilja

Priprava:
Je{prenj nekaj ur namakamo v vodi. 
Kuhamo ga skupaj z lovorjevimi listi 
na malem ognju pribli`no 30 minut. 
Solimo in dodamo ju{no osnovo. 
Bu~o nare`emo na drobne kocke 
in jo v ponvi na kokosovi ma{~obi na 
kratko podu{imo. [e hrustljave bu~e 
vme{amo h kuhanemu je{prenju, 
preme{amo, za~inimo s sojino omako, 
dodamo bu~nice in sesekljane liste 
peter{ilja ter prelijemo z lanenim 
in son~ni~nim oljem.
Ponudimo kot toplo jed ali hladno 
solato.

K jedi:
Namesto bu~ lahko uporabimo tudi 
drugo sezonsko zelenjavo. 

(za 4 osebe)

TESTENINE
Z BLITVO

Potrebujemo (za 4 osebe):
400 g polnovrednih peresnikov
500 g {pina~e
2 stroka ~esna
100 g mandeljnov
1,5 dl olj~nega olja
zeli{~no sol

Priprava:
Blitvo o~istimo in lo~imo peclje. 
^esen sesekljamo in ga posteklenimo 
na olj~nem olju. Najprej dodamo 
nasekljane peclje blitve in du{imo. 
^ez 5 minut dodamo {e nasekljane 
zelene liste in {e malo podu{imo. 
Po potrebi zalijemo z majhno koli~ino 
vode ali belega vina in solimo. 
V me{alniku grobo zmeljemo 
odcejena son~ni~na semena, ki smo 
jih nekaj ur namakali v hladni vodi. 
Zmleta semena najprej prelijemo z 
limoninim sokom in jih nato vme{amo 
v du{eno blitvo ter prelijemo z olj~nim 
oljem. So~asno skuhamo testenine po 
navodilih proizvajalca. Ko so kuhane, 
jim odlijemo vodo in jih prelijemo 
s pripravljeno omako. Testenine dobro 
preme{amo in pustimo nekaj minut, 
da se dobro prepojijo z zelenjavno 
omako.

K jedi:
Son~ni~na semena lahko zamenjamo 
z drugimi semeni ali poljubnimi 
ore{ki. Namesto blitve uporabimo 
{pina~o ali poljubno divjerastlo 
zelenje. Po `elji v preliv dodamo malo 
rastlinske kreme ali smetane.

Recepte pripravil: 
Matja` Kolo{a, 
univ. dipl. in`. `ivilske tehnologije

Oglasno sporoèilo

PALA^INKE 
MALO DRUGA^E

Potrebujemo :
150 g pirine moke
sojin napitek
1 ~ajno `lico chia semen
kokosovo ma{~obo za peko
sol

Priprava:
Iz pirine moke, 
sojinega napitka, 
chia semen (neobvezno) 
in soli pripravimo teko~e 
testo za pala~inke. 
Pustimo, da masa dobro 
nabrekne. 
Pala~inke spe~emo 
po klasi~nem postopku.

K jedi:
Pri alergiji na sojo sojin 
rastlinski napitek 
zamenjamo z ri`evim 
ali ovsenim. 
Uporabimo lahko 
razli~ne moke, 
{e posebej izbolj{a 
kakovost testa dodatek 
~i~erkine moke.

(za 4 osebe)
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Potrebujemo :
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1 j. `lica ju{ne osnove
2 j. `lici sojine omake
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2 lovorjeva lista
4 j. `lice lanenega in son~ni~nega olja
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{opek sve`ih listov peter{ilja

Priprava:
Je{prenj nekaj ur namakamo v vodi. 
Kuhamo ga skupaj z lovorjevimi listi 
na malem ognju pribli`no 30 minut. 
Solimo in dodamo ju{no osnovo. 
Bu~o nare`emo na drobne kocke 
in jo v ponvi na kokosovi ma{~obi na 
kratko podu{imo. [e hrustljave bu~e 
vme{amo h kuhanemu je{prenju, 
preme{amo, za~inimo s sojino omako, 
dodamo bu~nice in sesekljane liste 
peter{ilja ter prelijemo z lanenim 
in son~ni~nim oljem.
Ponudimo kot toplo jed ali hladno 
solato.

K jedi:
Namesto bu~ lahko uporabimo tudi 
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(za 4 osebe)

TESTENINE
Z BLITVO

Potrebujemo (za 4 osebe):
400 g polnovrednih peresnikov
500 g {pina~e
2 stroka ~esna
100 g mandeljnov
1,5 dl olj~nega olja
zeli{~no sol

Priprava:
Blitvo o~istimo in lo~imo peclje. 
^esen sesekljamo in ga posteklenimo 
na olj~nem olju. Najprej dodamo 
nasekljane peclje blitve in du{imo. 
^ez 5 minut dodamo {e nasekljane 
zelene liste in {e malo podu{imo. 
Po potrebi zalijemo z majhno koli~ino 
vode ali belega vina in solimo. 
V me{alniku grobo zmeljemo 
odcejena son~ni~na semena, ki smo 
jih nekaj ur namakali v hladni vodi. 
Zmleta semena najprej prelijemo z 
limoninim sokom in jih nato vme{amo 
v du{eno blitvo ter prelijemo z olj~nim 
oljem. So~asno skuhamo testenine po 
navodilih proizvajalca. Ko so kuhane, 
jim odlijemo vodo in jih prelijemo 
s pripravljeno omako. Testenine dobro 
preme{amo in pustimo nekaj minut, 
da se dobro prepojijo z zelenjavno 
omako.

K jedi:
Son~ni~na semena lahko zamenjamo 
z drugimi semeni ali poljubnimi 
ore{ki. Namesto blitve uporabimo 
{pina~o ali poljubno divjerastlo 
zelenje. Po `elji v preliv dodamo malo 
rastlinske kreme ali smetane.

Recepte pripravil: 
Matja` Kolo{a, 
univ. dipl. in`. `ivilske tehnologije

Oglasno sporoèilo

PALA^INKE 
MALO DRUGA^E

Potrebujemo :
150 g pirine moke
sojin napitek
1 ~ajno `lico chia semen
kokosovo ma{~obo za peko
sol

Priprava:
Iz pirine moke, 
sojinega napitka, 
chia semen (neobvezno) 
in soli pripravimo teko~e 
testo za pala~inke. 
Pustimo, da masa dobro 
nabrekne. 
Pala~inke spe~emo 
po klasi~nem postopku.

K jedi:
Pri alergiji na sojo sojin 
rastlinski napitek 
zamenjamo z ri`evim 
ali ovsenim. 
Uporabimo lahko 
razli~ne moke, 
{e posebej izbolj{a 
kakovost testa dodatek 
~i~erkine moke.
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