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1) Uvod
Grožnje zaradi klimatskih sprememb in porast cene energije sta le dva izmed
bolj resnih vidikov potreb za zmanjšanje porabe energije in za vključitev
ekoloških vidikov tudi pri izgradnji stavb. Brez energije bi bilo veliko stvari
nemogočih in nihče nebi mogel opravljati svojih vsakodnevnih opravil, ustavila
bi se ekonomija. Zaradi tega se moramo zavedati kako smo priviligirani, ker
imamo dostop do energije, ki razbremeni naš vsakdan in omogoča, da so stvari
v teku. Ker je ni v neomejenih zalogah se morajo ljudje zavedati kako jo
pravilno trošiti, kot tudi druge dragocene materiale.
Na žalost ni homogenega zavedanja po teh potrebah, kar posledično pomeni,
da je ekološko ravnovesje šibko v večini držav EU med njimi tudi v Italiji,
Sloveniji in Turčiji. Posebej to velja za gradbene dejavnosti, ki jih izvajajo SME
in privatni gradbeni sektor. Zaradi teh dejstev projekt -Better buildingkvalificiral učitelje Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja (PIU) kot
svetovalce za varčevanje z energijo. Za omenjene tri države se je naredil
transferni sistem. Projekt se ja začel pozimi 2007 in se dokončno končal 2011.
Partnerji iz 7 različnih držav EU, ki so podprti s strateškimi krovnimi
organizacijami so se zavezali za dvig zavedanja in razumevanja ekoloških
vrednosti pri gradnji pasivnih zgrda, kar bi lahko bil en korak bližje k doseganju
ciljev Kjotskega protokola.
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Glavni cilji prenosa inovacij so:
•

Dvigniti zavedanje za ekološke zadeve med učitelji PIU še posebej pri
tehničnih in gradbenih poklicih. Cilj projekta je oskrbeti učitelje z učnimi
vsebinami in materiali za usposabljanje, katerih vsebina govori o gradbenih
materialih za varčevanje z energijo in za zmanjševanje porabe energije v
gradbenih konstrukcijah.

•

Prenos, prilagoditev in ocena curriculuma za učitelje PIU in usposobitev le
teh kot svetovalce za energijo in gradbeni material, v treh evropskih
državah; Italiji, Turčiji in Sloveniji.

Glavni produkti projekta so
•

“Modularni Curriculum z učnimi materiali” za pridobivanje začetnih
kompetenc s področja svetovanja pri delu z energijo, še posebej za
renovacijo obstoječih zgradb ter ogrevanjem in izolacijo v Italijanskem,
Turškem in Slovenskem jeziku.

•

Didaktične “Smernice” na kakšen način, kako predstaviti materiale v okviru
že obstoječih učnih shem v povezavi s posebnimi zahtevami in potrebami
posameznih uporabnikov ter specifičnih učnih kultur od zgoraj omenjenih
držav. Ustrezati morajo tudi zahtevam izvajalcev poklicnega usposabljanja.

•

“ Koncept Implementacije ” ki se usmerja na dvig interesa med izvajalci
izobraževalne politike in njihove organizacije.

www.better-building.eu
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Glavni cilji Koncepta Implementacije
Implementacija je podprta s strani Nacionalno Strateške Svetovalne Skupine
v vsaki ciljni državi, ki se sestoji iz glavnih deležnikov s področja izobraževanja
in trga dela kakor tudi s strani socialnih partnerjev.
Glavni

cilj

tega

dokumenta

je

nadaljevati

z

ustvarjanjem

koncepta

implementacije za vsako ciljno državo, ki opisuje kako implementirati zbrano
gradivo v vsakdanjo učno prakso, npr. kako dvigniti zanimanje izvajalcev
izobraževalne politike kot tudi gradbene industrije in njene organizacije za
usposabljanje.
Koncept Implementacije zagotavlja strukturiran akcijski načrt za osredotočenje
in organizacijo prenašanja projektnih rezultatov v prakso v fazi razvoja po LLP
financiranju.

Ponuja

organizacijske

modele,

predlaga

strukture

za

usposabljanje, ter zagotavlja osnovo za ocenjevanje potencialov za predstavitev
Better building idej v različnih sektorjih.
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1. del Uvod

www.better-building.eu

9

Better Building

2) Situacija in problemi
Globalna situacija glede na odnos do energije se drastično spreminja v
negativnem smislu. Medtem, ko milijoni ljudi še vedno nimajo direktnega
dostopa do elektrike, se poraba energije in elektrike v bolj razvitih delih sveta
na splošno konstantno dviguje. Večanje potreb po fosilnih gorivih ter odvisnost
od nafte lahko vidimo kot vzrok za dviganje nivoja toplogrednih plinov, ki počasi
uničuje naše okolje. S tem, ko uničujemo ekosistem posredno škodujemo tudi
sebi. Čeprav to morda ni takoj vidno so posledice tako sigurne kot smrt in
davki. Zaradi klimatskih problemov se tako povežejo različni ljudje iz različnih
držav, da bi poiskali rešitve in ekološko ravnovesje, kar bi pomagalo ustaviti
nadaljevanje škodljivih vplivov našemu okolju/planetu.
Italija, Slovenija in Turčija so tri evropske države kjer je ekološko ravnovesje še
vedno na nižjem nivoju kot v ostalih delih Evrope. Zaradi tega projekt Better
Building pooblašča učitelje PIU kot svetovalce za varčevanje z energijo.
Transferni sistem namenjen omenjenim Evropskim državam se osredotoča na
izboljšane razumevanja in vrednotenje, ki je pomembno za varčevanje z
energijo.

Te tri raznolike države se borijo z različnimi okoljskimi problemi kot so
pomanjkanje vode, nevarnosti požarov, poplave itd. Skozi projekt Better
Building bodo dobili možnost, da izboljšajo upravljanje z gradbenimi materiali,
energijo, izpusti in omejenimi viri, ki nakazujejo zmanjšanje porabe energije in
vodi k varstvu okolja. Uporaba produktov razvitih v času projekta zagotavlja
veliko prednosti, na različnih sektorjih za posamezno državo in njene prebivalce.
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Tako kot tudi druge države se tudi Italija sooča s problemi z energijo in porabo
le te. V Italiji se proizvodnja energije žal ne ujema z njeno porabo zatorej mora
država kupovati energijo in materiale za proizvodnjo toplote in električne
energije od drugih držav kot so Nizozemska Alžirija in Rusija. Glede na porabo
energije se lahko vidijo tudi vplivi v okolju.

trenutna situacija v Sloveniji
To poglavje opisuje probleme glede okolja, cene energije, porabe energije itd.
za vsako državo. Zelo pomembno se je zavedati trenutne situacije v različnih
državah, da se lahko rezultati projekta pravilno izvedejo.
Kot lahko vidimo se cel svet ubada z ceno energentov in nepretrganim
povečanjem porabe energije. Naše okolje je obremenjeno in vsi lahko vidimo
vplive, ki jih povzroča naše brezbrižno vedenje. Vedno več držav na jugu Evrope
se spopada s pomanjkanjem vode in bolj in bolj vročimi poletji neprimernimi za
poljedelstvo. Poleg tega je jeseni in pozimi veliko poplav, ki uničujejo vasi in
njihov okoliš.
Zatorej moramo vsi postati aktivni pri varčevanju z energijo. To naredimo že, če
ugašamo luči, ko nismo v prostoru, ko ločujemo odpadke ter več kot enkrat
uporabimo isto vrečko za nakupovanje.
Projekt »Better Building« omogoča prebivalcem, da popolnoma spremenijo svoj
odnos do porabe energije. Skozi ta projekt se bodo naučili ceniti in varčevati z
energijo, kar posledično vodi k prihranku denarja.
V Sloveniji je uvoz energije in primarnih produktov zelo pomembna stvar.
Največji porabnik je Slovenska industrija, ki ji tesno sledijo ostali sektorji.
www.better-building.eu
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Država skuša uporabljati obnovljive vire energije kot je voda, ter resno proučuje
uporabo jedrske energije.
Večino energije v Sloveniji pride iz derivatov nafte in petroleja, trdih goriv in
jedrske energije, ki jim sledi zemeljski plin, industrijski odpadki ter obnovljivi viri
energije kot je voda.
Domača proizvodnja energije v Sloveniji na bazira jedrski energiji in trdih
gorivih. Opazen je tudi porast obnovljivih virov energije.
Ocena za neto proizvodnjo elektrike za junij 2007 kažejo, da je vodna energija
najbolj izrabljen sektor z 35,6% ki mu sledi termalni sektor z 33,8% ter jedrska
energija, ki predstavlja 30,6%.
Poraba energije v gospodinjstvih kaže, da največ energije porabijo električne
naprave in sicer 44%, ki jim sledi poraba vode 25%, ogrevanje 23% ter
kuhanje z 8%.

Starost zgradb
Ocena te teme prikazuje, da je 41% slovenskih zgradb starih med 20 in 40 let
23,5% pa je starih več kot 55 let. Najbolj pogost gradbeni material v Sloveniji
so opeke in beton.

Zadnje ekološke nesreče v Sloveniji
Slovenija je v letih 2007 in 2008 utrpela dve večji naravni nezgodi, ki bi lahko
bili posledici klimatskih sprememb in učinka tople grede.
•

Prva nezgoda se je zgodila v Železnikih, v manjši vasici v SZ delu Slovenije.
Zaradi močne nevihte je reka Sora prestopila bregove ter na svoji poti hudo
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opustošila območje, med drugim tudi hiše in avtomobile. Reševalna ekipa je
morala več mesecev sanirati prizadeto območje.
•

Druga katastrofa se je zgodila v Kamniku, blizu Ljubljane. Zelo močna
nevihta je uničila in podrla veliko dreves kakor tudi močno upostošila
Kamnik. Starejši občani so dejali, da take ujme ne pomnijo odkar živijo v
Kamniku. Najbolj zanimivo je dejstvo, da je nevihta, ki je divjala po Kamniku
bolj tipična za Ameriško obalo in ne za Evropo ali Slovenijo.

Omenjeni dogodki nakazujejo klimatske spremembe, ki imajo velik vpliv na
vsakdanje življenje prebivalcev. Težko je reči, da so ti vplivi le človeške narave,
vendar je človek sigurno eden izmed pomembnih faktorjev za pojavljajoče se
spremembe.

Težave zaradi klimatskih sprememb
Bolj viden vpliv klimatskih sprememb je zaznati predvsem v poljedelstvu. Hrana
predstavlja eno izmed glavnih človeških potreb, njeno pomanjkanje lahko
povzroči velike probleme v prihodnje. Leta 2003 je Slovenija utrpela eno izmed
večjih suš v zadnjih stotih letih.
Posledice so bile vidne predvsem na poljščinah, ki za rast potrebujejo več vode.
Zaradi pomanjkanja hrane je morala Slovenija uvoziti več hrane iz drugih držav,
kar je posledično povzročilo dvig cen v trgovinah. Veliko škodo so utrpeli
predvsem kmetje, ki so na koncu dobili podporo od države, da bi si lahko
opomogli zaradi suše. Drugi problem v Sloveniji predstavlja porast števila
škodljivcev zaradi milih zim. Ta pojav je opazen predvsem v zadnjih 30 letih.
Zaradi tega nastaja veliko škode na površinah. Poleg tega mora biti
uporabljenih vedno več pesticidov z namenom, da bi se znebili glodavcev.

www.better-building.eu
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Zaradi teh dejavnikov se ustvari neke vrste začarani krog kjer se voda, zrak in
zemlja onesnažujejo še bolj.
Vsi ti problemi in katastrofe nakazujejo, da je treba v prihodnje narediti nekaj
velikih korakov, da bi lahko rešili okolje in s tem sami sebe.
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3) Kjotski Protokol
Kjotski protokol je zelo pomemben za okoljsko politiko, saj cilja na
internacionalno zavest glede našega okolja in varovanjem le tega. V tem
poglavju bomo na kratko povzeli zgodovino in cilje protokola za namenom
kratkega pregleda mednarodnih sankcij, ki zadevajo to pomembno temo.

Kjotski Protokol opisuje dogovor med Okvirno konvencijo ZN o klimatskih
spremembah (UNFCCC). Države, ki sodelujejo v tem dogovoru se zavezujejo k
zmanjšanju CO2 in še petih drugih toplogrednih plinov z namenom, da se varuje
naše okolje in prepreči dramatične spremembe v našem okolju zaradi
ignorantskega odnosa svetovne populacije.
Decembra 1997 so se udeleženci na srečanju v Kjotu dogovorili o ustanovitvi
Kjotskega protokola. Maja 2008 se je 180 držav zavezalo zadostiti zahtevam
protokola. Leta 2012 se bo končala prva perioda Kjotskega protokola. Srečanja,
ki obravnavajo nadaljnji potek protokola so se začela maja 2007.
36 od teh članic so države v razvoju (znane pod Aneksom 1). Vse od teh članic
imajo navodila zmanjšati toplogredne pline pod pogoji, ki so določeni za vsako
posamezno državo.
137 držav v razvoju se je sporazumelo glede protokola, med drugimi tudi Indija,
Kitajska in Brazilija. Tem državam v primerjavi z razvitimi ni treba drugega kot
spremljati in poročati o emisijah.
Med vsemi razvitimi državami, ki so privolile v protokol je ena država, ki ni
sprejela pogojev protokola in sicer ZDA. ZDA so znane kot ena največjih
onesnaževalk. Sedaj so protokol sicer podpisale vendar ga še niso ratificirale.

www.better-building.eu
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Kratek pregled ciljev in vidikov Kjotskega protokola:
•

Protokol je prevzet s strani vlad in ga upravlja svetovna zakonodaja
združena pod dogovorom ZN

•

Obstajata dva različna tipa vlad:
•

Razvite države (Aneks I) ki so pristale na pogoje in morajo poročati ter
spremljati emisije ter jih tudi zmanjšati/zmanjševati

•

Države v razvoju (Ne – Aneks I) katerim ni treba zmanjšati izpustov,
morajo pa poročati in spremljati izpuste v svoji državi in lahko sodelujejo
pri mehanizmu za čisti razvoj

•

Če katera koli država iz Aneksa I ne doseže standardov protokola se jo
kaznuje

•

Države iz Aneksa I morajo zmanjšati izpust toplogrednih plinov v povprečju
za 5% kot je bil nivo leta 1990.

EU in Kjotski Protokol
22% emisij toplogrednih plinov nastane v EU, zatorej je EU eden od večjih
podpornikov Kjotskega protokola in je skušala prepričati tudi ostale države, da
bi sodelovale pri tem dolgoročnem projektu. Tako je EU in njene članice
udeleženka tega projekta.
V letu 2008, je bila Grčija izključena iz protokola, ker ni zadostila zahtevam le
tega.
Vse članice EU imajo obveznosti, ki so bile določene v pogodbi. Manj razvite
države nimajo tako striktnih zahtev kot bolj razvite v EU.
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DEL II
Ciljna država – Slovenija
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4) Ciljne skupine, človeški in finančni viri
Da bi lahko razširili idejo projekta Better Building pozivamo bralce, da naslovijo
potrebe in produkte na prava podjetja, organizacije in ljudi. Zagotovo se
zavedamo dejstva, da bo to prizadevanje zahtevalo človeške in finančne vire.
Naslednje poglavje bo pokazalo nekaj iztočnic v zvezi s tem.
Zainteresirane skupine – in ciljne skupine - v izidu projekta bi lahko bile:
•

Zainteresirane osebe za AVT

•

Učno osebje

•

zaposleni

•

izvajalci PIU

•

Izvajalci izobraževalne politike

•

Socialni partnerji

•

Ključni akterji za usposabljanje podjetja

ČLOVEŠKI VIRI
Deležniki so pomemben faktor, ker lahko vplivajo na vključevanje ideje projekta
Better Buildinga. Naslednji seznam navaja potencialne deležnike, ki so vključeni
v promoviranje razprševanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije v Sloveniji.
Potencialni deležniki:
•

Predstojni organi za poklicno usposabljanje

•

Javni organi na področju energetike/gradbenega sektorja

• Javni Zavod za zaposlovanje
18
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•

Univerza: oddelek za vseživljenjsko učenje za odrasle

•

Univerza: oddelek za inženirstvo/ arhitekturo/gradnjo

•

Svetovalci /strokovnjaki na energetskem sektorju

•

Specializirani trenerji za tehnične predmete na področju gradbeništva

•

Trenerji za poklicno oblikovanje

•

Lokalne agencije za razvoj

•

Strokovna združenja za energetiko/gradbeni sektor

•

Izvajalci storitev/nanašajoč se ne gradbeno gradnjo in energijsko učinkovite
zadeve

•

Ostali

Ti potencialni deležniki so vabljeni, da proučijo še ostale produkte projekta
Better Building ter podajo mnenje kako bi se jih lahko vključilo v vsakdanjo
prakso organizacij za usposabljanje in izobraževanje. Iztočnice iz projekta lahko
povežejo z vsakdanjim delom in tako ponudijo človeške vire.

Finančni viri
Z namenom, da bi se cilji projekta realizirali so poleg človeških virov finančni viri
zelo pomemben faktor. Podporo se lahko dobi znotraj firme ali organizacije ali
zunaj le te. Ker je Better Building projekt, ki cilja na varčevanje z denarjem in
varovanjem okolja obstaja kar nekaj finančnih virov.
•

Javne pobude - ministrstev in organizacij na državni ravni (oddelki za okolje
in prostor, oddelki za izobraževanje, oddelki za agrikulturo, oddelki za
zdravje,..) in organizacije na mednarodnem nivoju (EU, UNEP, OECD, itd).

•

Privatne pobude – vsako podjetje, ki je zainteresirano za varčevanje pri
financah zaradi boljše izrabe energije in novih metod gradnje, ali NGO, ki je

zainteresirana za okoljevarstvo itd.
www.better-building.eu
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5) Ciljne skupine v Sloveniji

1) Pozornost naslednjih skupin lahko vzpodbudimo s predstavitvijo projekta,
njegovih ciljev in dolgoročnih pozitivnih učinkov. Njihova zainteresiranost je
vsekakor pomembna za učinkovito in kontinuirano implementacijo produktov
projekta.

Ministrstvo za gospodarstvo:
Podsektor za energijo:
•

Ponudniki energije

•

Energetski razvoj in planiranje

•

Podatkovni management in ekonomske analize v energetskem sektorju

•

Prestrukturiranje podjetij v energetskem sektorju

Ministrstvo za okolje in prostor
•

Povezati naselja v novo socialno in prostorsko povezanost ter na višji nivo
interakcije

•

Priskrbeti bivališče za vsakega

•

Zagotoviti pogoje za vsakodnevno življenje v zgodovinskih urbanih centrih

•

Omejiti razpršeno gradnjo in gradnjo na neposeljenih območjih

•

Zagotoviti da ogrevanje, hlajenje in osvetljava nadalje ne škodujeta okolju

•

Zaščititi nacionalne, regionalne in lokalne značilnosti arhitekture in področja

•

Zagotoviti razvoj moderne arhitekture

20
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Eko Šole

Njihovo področje dela je, da razširijo zavedanje varčevanja z energijo med
otroci. Pozornost te skupine bi pridobili, da bi jim pokazali program in ga
predstavili na nivoju, ki bi bil razumljiv za otroke.

Podjetja ki gradijo in prodajajo eko zgradbe

V Sloveniji je nekaj družb, ki delujejo na tem področju. Lahko bi jih privabili z
dobro izdelano predstavitev projekta preko e-pošte

Posamezniki: Ljudje, ki so bolj eko osveščeni

Njihovo pozornost bi lahko pridobili z objavo člankov v strokovnih revijah, ki
pokrivajo to področje.

Izvajalci PIU

Pozornost teh šol bi lahko pritegnili s prezentacijo projekta ter njegovimi cilji in
nameni. Ti bi vključevali:

www.better-building.eu
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Višje šole za gradbeništvo:
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•

Višja šole za gradbeništvo v Mariboru

•

Višje šole za gradbeništvo v Ljubljani

•

Višje šole za gradbeništvo v Celju

•

Višje šole za gradbeništvo n Novem mestu

•

Visoka poklicna šola v Kranju

•

Področja zidarstva, oblikovanja, mizarstva, ...

www.better-building.eu
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6) Človeški viri v Sloveniji

Organi za poklicno izobraževanje
Nacionalni izobraževalni inštitut:
Področja dela:
•

Spremljanje izobraževalnega procesa

•

Spremljanje položaja učencev v šoli

•

Spremljanje položaja učiteljev v procesu izobraževanja

•

Spremljanje principa individualizacije

•

Ocena rešitev sistema o študentovih dosežkih

•

Omogočanje pismenosti, branosti in funkcionalnosti

•

Poskrbeti za razvoj in didaktične smernice

•

Nadzorovanje dosežkov študentov

•

Spremljanje nacionalnih raziskav in novih trendov znanja

•

Ažuriranje curriculuma

•

Implementacija novih učnih pristopov v prakso

•

Omogočiti izobrazbo za učitelje (učni pristopi)

Javni organi s področja energetike
•

Ministrstvo za finance (glej zgoraj)

•

Ministrstvo za okolje in prostor(glej zgoraj)

•

Predstavniki sindikata za delo

•

Zavod za zaposlovanje

Področja dela:
•

Povišati zaposljivost

www.better-building.eu
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•

Omogočiti individualni poklicni razvoj

•

Omogočiti socialno varnost upravičenim

•

Omogočiti enako ponudbo storitev v Sloveniji

Slovenski andragoški inštitut
Področja dela:
•

Razvoj sistema za izobraževanje odraslih

•

Razvoj kakovosti sistema za odrasle

•

Informiranje in vodstvo v izobraževanju odraslih

•

Usposabljanje odraslih

•

Pismenost starejših

•

Razvoj ne formalnega izobraževanja

•

Ocenjevanje ne formalnega izobraževanja

•

Promocijske aktivnosti

•

Informacijska podpora

•

Oddelki za inženirstvo/arhitekturo/gradnjo

•

Gradbena fakulteta v Ljubljana

•

Gradbena fakulteta v Maribor

•

Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani

Svetovalci/strokovnjaki s področja energetike

Inštitut Jožef Štefan- oddelek za energetsko učinkovitostSvetovalna pisarna za energetsko učinkovitost:
Svetovalci ponujajo prebivalcem brezplačno svetovanje o učinkoviti rabi
energije ter obnovljivih virih energije in zmanjševanju stroškov za energijo.
24
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Regionalno energetsko/okoljsko orientirana podjetja

Okoljevarstvene podjetja
Tako podjetje je Optima Glavica, ki proizvaja okolju prijazne zgradbe.
Podjetje Arhem deluje na področju pasivnih stavb in svetuje glede teh.
Podjetje Telmos proizvaja nizko energijske hiše s toplotnimi in hladilnimi
napravami. Te tri so le nekatere izmed primerov. Več družb bi najverjetneje bilo
zainteresiranih za vključitev v projekt Better Building.

Agencije za lokalni razvoj
ANV Slovenska ekipa:
Cilj sindikata je razširiti ekološko zavedanje in ponuditi rešitve na vseh področjih
o varovanju okolja.

www.better-building.eu
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7) Finančni viri v Sloveniji

Poleg človeških virov, osebne iniciative, so finančni viri izredno pomembni za
vključevanje rezultatov projekta. Za finančno podporo bi se lahko obrnili na
naslednje organizacije:
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•

Ministrstvo za okolje in prostor

•

Ministrstvo za finance

•

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

www.better-building.eu
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8) Usposabljanje

Usposabljanje je zelo pomemben faktor projekta in nadaljevanje le tega. Da bi
prepričali deležnike/ljudi/podjetja/organizacije itd., da je Better Building zanimiv
in dober projekt za njih moramo dobro predstaviti številne pozitivne efekte.
Nekaj elementov, ki kažejo prednosti projekta Better Buillding so:
•

Prihranek pri denarju: pri uporabi novih gradbenih materialov se
zmanjšajo stroški ogrevanja, kar pomeni velik prihranek za velika podjetja,
organizacije itd., kot tudi za posamezno gospodinjstvo.

•

Prihodnost za otroke: naše okolje je zalo dragoceno in ga moramo
zaščititi, s čimer bomo zagotovili varno prihodnost za naše otroke.

•

Zaščita okolja: človeška bitja so povezana z okoljem, zatorej moramo
narediti vse kar je v naši moči, da ga zaščitimo.

•

Izobrazba: vseživljenjsko učenje je zelo pomembna tema v podjetjih, ker
pomaga izboljšati spretnosti in s tem tudi podjetje

•

Vzpodbude: Podjetja prejmejo vzpodbude s strani države, v primeru če
zaposlenim omogočajo usposabljanje

•

Dodatni dogovor: ko zaposleni obiskuje usposabljanja se nauči novih
znanj, ki so pomembna in ugodna za celo podjetje ali organizacijo, zaradi
česar nekateri prejmejo bonus za svoj trud.

Trajanje usposabljanja
Trajanje usposabljanja zavisi od tega, koga trenerji usposabljajo in kakšni so
www.better-building.eu
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cilji udeležencev. Namen tega koncepta, da naslavlja tako izvajalce PIU kot tudi
druge izvajalce izobraževanja, socialne partnerje, ter ključne akterje za
usposabljanje podjetja. Ministrstva in zavod za zaposlovanje imajo različno
predhodno znanje in interese, zaradi česar lahko razmišljamo o dveh možnostih
trajanja usposabljanja:
•

Intenzivni tečaj: je krajša verzija, namenjena ljudem, ki nimajo veliko
časa za učenje npr. managerji, direktorji itd. Tak intenzivni tečaj se lahko
izvede tudi med malico ali kosilom ali ob kaminu. Usposabljanje naj bi na
kratko povzelo teorijo, prakso in pomembna dejstva zakaj je projekt
profitabilen.

•

Posebno poklicno: je primerno za ljudi, ki so zelo zaposleni tokom dneva.
Ena učna enota lahko traja dve uri in pol s krajšim odmorom izvaja pa se
lahko zgodaj zjutraj preden gredo udeleženci na delo ali po delu. Ker so
učenci zelo zaposleni se lahko učne enote izvajajo dvotedensko. Kot
zagotovitev, da se te informacije ne pozabijo do konca usposabljanja, mora
vodja usposabljanja zagotoviti izpiske ali pa le te izdelajo učenci sami.

Vsebine usposabljanja
Vsebine usposabljanja bodo drugačne glede na različne potrebe udeležencev.
Na splošno naj bi usposabljanje vsebovalo najbolj pomembna dejstva projekta
in prednosti le tega za podjetja in organizacije, da bi dvignili zanimanje za
Better Building.
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•

Predstavitev projekta, njegovi cilji in pozitivni vplivi: prihranek pri denarju
je zelo pomemben in mora biti predstavljen na pozitiven način v povezavi z
ohranjanjem okolja

•

Teorija (posebna merila projekta so opisana v tem delu, zainteresirane
skupine se lahko vključi v učni proces z interaktivnimi učnimi metodami kot
so grafikoni, video, glasba, itd...

•

Praktične izkušnje (če nam čas to dopušča je zelo dobro pokazati dosežke
produkta)

•

Nadaljevanje (po predstavitvi projekta interesnim skupinam, moramo
zagotoviti informacije v obliki internetne strani, letaka, izpiskov, itd. Podane
naj bodo tudi kontaktni podatki od partnerjev projekta v državi, v slučaju če
se pojavijo vprašanja)

www.better-building.eu
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9) Izobraževalni Status Quo v Sloveniji
Ko govorimo o usposabljanju, je cilj tega projekta poleg povečanja okoljskega
zavedanja in širjenje ideje Projekta v Sloveniji, tudi implementacija produktov
projekta Better Building v politiko usposabljanja in poučevanja. Ker prihajajo
ciljne skupine iz tega dokumenta iz različnih izobraževalnih sfer, bo to poglavje
predstavilo nekaj različnih dejstev, ki se nanašajo na trenutno situacijo
izobraževalnega sistema v Sloveniji. Osredotočajo se na vsebine, ki preskrbujejo
tehnične kompetence povezane z gradnjo, s posebno pozornostjo na energijsko
učinkovite zadeve.
V zadnjih petih do desetih letih je opazno pomanjkanje učencev na področju
PIU v Sloveniji še posebno v programih za gradbeništvo na nacionalnem 3,4 in
5 nivoju.
•

Nivo 2-3 (gradnja, zidarstvo)

•

Nivo 5 (okoljstvene tehnologije, gradbene tehnologije)

•

Nivo 7 (zgradba pokrajine, arhitektura, civilni inženiring, energetika)

Smeri PIU
OKOLJSKI TEHNIK
To je novo ustanovljeni poklicni program usposabljanja, ki traja 4 leta. Po
končanju tega šolanja lahko študentje delajo na področju gradbenega sektorja.
Po uspešnem šolanju se udeleženci spoznajo z:
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•

Varstvom okolja

•

Okolju prijazne tehnologije

•

Tehnično risanje in računalniške spretnosti
www.better-building.eu
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•

Okoljevarstveno zakonodajo

•

Upravljanje z odpadki

•

Upravljanje s pitno vodo

Gradbeni tehnik
Ta smer je še ena izmed programa poklicnega usposabljanje, ki traja 4 leta
Po uspešnem šolanju študentje osvojijo:
•

Analizo konstrukcijskega postopka

•

Izbrati pravo tehnologijo

•

Popraviti uporabo materiala v gradbeništvu

•

Elemente različnih konstrukcij

•

Računalniška znanja

•

Ekološko zavedanje, ekološki pristop in osebno odgovornost

www.better-building.eu
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DEL III
Okoljevarstvo
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10) Ustvarjanje okoljevarstva
Kot lahko vedno pogosteje spremljamo preko novic, je naše okolje ogroženo.
Zaradi

nesmotrne

uporabe

naravnih

virov

in

pomanjkanja

ekološkega

razmišljanja lahko opazujemo številne negativne posledice.
Ni nujno, da bodo te posledice bistveno vplivale na nas, vendar pa ob
razmisleku ugotovimo, da imajo naša prihodnost in naši otroci negotovo
prihodnost. Če nadaljujemo s takim tempom, bo ozonska plast uničena, gozdovi
in ledeniki bodo vsako leto manjši in vedno več bo zelo vročih poletij, ki bodo
povzročala pomanjkanje vode in erozijo po vsem planetu. Druge posledice
takšnega načina življenja bi bile lahko poplave in dokončno izkoriščanje
omejenih virov, kot je nafta, kar bo očitno vplivalo na zelo visoke cene energije.
Če želimo zaščititi okolje, moramo spremeniti svoj način življenja in začeti
»razmišljati zeleno«. Tako bomo lahko ubili dve muhi na en mah: zaščitili okolje
za nas in bodoče generacije in privarčevali denar.
To bi lahko dosegli preko različnih zakonov, aktov in programov ter s
spremembo našega vsakodnevnega obnašanja glede porabe energije ipd. To
poglavje se bo spopadalo z najpomembnejšimi različnimi zakoni, akti in
programi in jih na kratko opisalo. Najprej bodo opisani zakoni, akti in programi,
ki so nastali na ravni EU, kasneje pa še zakoni in drugi dokumenti, ki so
specifični za državo.

www.better-building.eu
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RAVEN EU
Zakoni, akti in programi, ki so nastali na ravni EU so zelo pomemben dejavnik
za zaščito okolja. Na kratko bomo opisali trenutne in najpomembnejše, ki
poskušajo ustvariti zavest o zaščiti okolja med državljani, podjetji in drugimi.
Evropska okoljevarstvena politika se odraža preko regulativ, direktiv, odločitev,
sporočil in priporočil.
•

Sporočilo komisije Evropskemu Svetu in Evropskemu parlamentu
10. januarja 2007, »Energetska politika za Evropo«

Dokument predstavlja Energetsko politiko za Evropo, ki si želi obvezati Evropsko
unijo k majhni porabi tržno osnovane na bolj varnih, konkurenčnih in trajnostnih
virih energije. Določa prioriteto energetskih ciljev, ki morajo biti skupni vsem
državam članicam. Energetski paket je del gibanja, ki se je začel z Zeleno knjigo
o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo marca 2006.
Knjiga predlaga vpeljavo celostnega paketa ukrepov evropske energetske
politike, ki se nanašajo na:
•

Energetski trg

•

Dobavo nafte, plina in elektrike

•

Toplogredni plini in sistem trgovanja z emisijami

•

Ukrepi energetske učinkovitosti

•

Obnovljiva energija

•

Energijska tehnologija

•

Jedrska tehnologija
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Dokument si prizadeva doseči različne cilje:
•

Cilj EU v mednarodnih pogajanjih je za 30% zmanjšanje toplogrednih plinov
v razvitih državah do leta 2020 v primerjavi z letom 1990, oziroma doseči
vsaj 20% zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020

•

Zvišanje deleža obnovljive energije v EU v celotnem deležu iz sedanjih manj
kot 7% na 20% leta 2020

Osrednji vidik tega programa je podajanje pregleda strategije evropske
energetske situacije in vpeljevanje celostnih paketov ukrepov evropske
energetske politike – Energetski paket.
•

Sporočilo Komisije 19. oktobra 2006 z naslovom: Akcijski načrt za
energetsko učinkovitost: zavedanje potencialov

V zeleni knjigi o evropski energetski strategiji, komisija poudarja potrebo po
pomembnejši vlogi politike energetske učinkovitosti. Poleg tega je cilj
evropskega sveta z marca 2006 20% zmanjšanje energetske porabe del
ukrepov tega akcijskega načrta za zagotavljanje doseganja evropske energetske
politike.
Njen namen je mobilizacija javnosti, politikov na vseh nivojih, državljanov in
akterjev na trgu ter transformacija mednarodnega energetska trga v smer, ki
zagotavlja državljanom EU energetsko najbolj učinkovito infrastrukturo,
produkte in energetske sisteme v svetu.

www.better-building.eu
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Predvsem se nanaša na:
•

Energetske zahteve izvajanja za produkte, ki potrebujejo energijo, stavbe in
energetske usluge

•

Izboljšanje energetskega prenosa

•

Transport

•

Financiranje energetske učinkovitosti, tržne spodbude in cene energije

•

Spremembe energetskega obnašanja

Preko teh ukrepov bi morale biti zahteve po energije pod nadzorom in
zmanjšane: 20% osnovne letne energetske porabe bi morali prihraniti. Na
področjih bivanja in komercialnih stavb, industrije in transporta so možnosti
varčevanja z energijo zelo visoke. Z zmanjšanjem energetske porabe na teh
področjih bi lahko prihranili približno 390 milijonov ton nafte, kar pripomore tudi
k zmanjšanju emisij plinov.
Osrednji vidiki programa so predstavljeni v šest letnem akcijskem načrtu, ki
predstavlja najboljša merila za razmerje stroškovne učinkovitosti:
•

Izboljšanje energetske zmogljivosti

•

Zmanjšanje izgub energije v stavbah (pasivne hiše)

•

Izboljšanje prenosa energije

•

Zmanjševanje stroškov, ki so povezani s transportom

•

Financiranje, spodbude in voznine

•

Spreminjanje obnašanja

•

Prilagajanje in razvijanje mednarodnega partnerstva

36
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•

Zelena knjiga Komisije z 8. marca 2006: “Evropska strategija za
trajnostno, konkurenčno in varno energijo”

Ta zelena knjiga določa pomemben mejnik v razvoju skupne energetske politike
z prerazvrstitvijo različnih ukrepov energetske politike v skupno strategijo za
Evropo. Njen cilj je zmanjšanje energetske porabe do leta 2020.
Knjiga se nanaša na:
•

Trajnost – aktivni boj proti klimatskim spremembam s promocijo obnovljivih
virov energije in energetske učinkovitosti

•

Konkurenčnost – izboljšanje učinkovitosti evropskega energetskega omrežja
z ustvarjanjem dejansko konkurenčnega energetskega trga

•

Varnost dobave – boljša koordinacija dobave energije EU in zahtev po
energiji v mednarodnem kontekstu

Glavni vidiki knjige so razdeljeni v šest različnih področij:
•

Energija za rast in zaposlovanje: izpopolnitev mednarodnega energetskega
trga

•

Varnost dobave: solidarnost med državami članicami

•

Stremeti proti bolj trajnostni, učinkoviti in energetsko različni mešanici

•

EU kot prva v vrsti v boju proti klimatskim spremembam

•

Raziskave in inovacije v službi evropske energetske politike

•

Stremeti proti skladni zunanji energetski politiki

www.better-building.eu
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•

Sporočilo Komisije z 10. januarja 2007: “Pot k obnovljivi energiji.
Obnovljiva energija v 21. stoletju: gradnja trajnostne prihodnosti”

Pot določa za vse države članice obvezujoče cilje in akcijske načrte s potenciali
posameznih članic. Njen namen je zmanjšanje emisij in povečanje varnosti
energetske dobave ter ustvarjanje zakonskega okvira za izboljšanje promocije
in uporabe obnovljive energije. Ti akcijski načrti morajo vsebovati specifične
ukrepe in cilje za tri področja: elektrika, bio goriva, ogrevanje in hlajenje.
Glavni vidiki programa so:
•

Predlaganje ukrepov za izboljšanje mednarodnega trga in odstranjevanje
ovir za razvoj obnovljive energije na področjih elektrike, ogrevanja in
hlajenja

•

Predlaganje ukrepov za podporo, spodbujanje in promocijo obnovljivih virov
energije, vključno s spodbudami/podporo sistemov za bio goriva in uporaba
teh v javnih naročilih, predvsem v prometnem sektorju

•

Nadaljevanje tesnega sodelovanja s tistimi, ki se ukvarjajo z obnovljivo
energijo

•

Vzpodbujanje optimalne rabe obstoječih finančnih instrumentov

•

Zagotavljanje stalne izmenjave najboljših praks in vključitev zunanjih
stroškov fosilnih goriv v njihovo ceno

•

Spodbujanje držav članic ter lokalnih in regionalnih oblasti za najboljšo
možno uporabo razpoložljivih instrumentov za promocijo razvoja obnovljivih
virov energije
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•

Direktiva 2002/91/EC evropskega parlamenta in Sveta s 16.
decembra 2002 o energetskih zmogljivosti zgradb

Program promovira izboljšanje energetske zmogljivosti novih in obstoječih
zgradb, zagotavlja certifikacijo njihove energetske zmogljivosti in zahteva stalen
nadzor ogrevalnih kotlov in prezračevalnih sistemov zgradb.
Cilji:
•

Skupna metodologija izračunavanja integrirane energetske učinkovitosti
zgradb

•

Minimalni standardi energetske učinkovitosti novih in obstoječih zgradb, ki
se obnavljajo

•

Sistemi za energetsko cerfikacijo novih in obstoječih zgradb ter za javne
zgradbe vidno predstavljena certifikacija in druge pomembne informacije

•

Reden nadzor ogrevalnih kotlov in centralnih prezračevalnih sistemov

www.better-building.eu
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Zakoni, programi in akti v Sloveniji

Energetski zakon (1999) UL RS 79/19999, Zakon o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona (2004, 2006, 2007)

Zakon določa pravila glede slovenske energetske politike, energetskega trga,
komunalnih storitev, vpeljuje koncepte trajnostne energije in učinkovito
energetsko porabo ter določa pogoje za energetske aktivnosti. Zakon tudi
obvezuje vlado k pripravi državnega energetskega programa vsakih 5 let.
Nanaša se na:
•

Energetski trg

•

Dobavo nafte, plina, elektrike in drugih virov energije

•

Ukrepe energetske učinkovitosti

•

Obnovljivo energijo

•

Agencijo za energijo

•

Komunalne storitve na področju energije

Glavni vidiki so:
•

Varna in učinkovita raba energije

•

Tržna načela energetske distribucije

•

Pravice potrošnikov na energetskem področju

•

Učinkovit nadzor energetske distribucije

•

Podpora obnovljivim virom energije

•

Ustanovitev Agencije za energijo
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Zakon o gradnji stavb

Zakon predpisuje vse vidike stavbarstva, vključno z okoljskim vidikom. Njegov
namen je nadzorovanje gradnje stavb. Zakon ne določa ciljev, čeprav pa so v
primeru njegove kršitve določene finančne kazni.
Nanaša se na:
•

Gradnja objektov

•

Gradbena dovoljenja

•

Faze gradenj

Preden se lahko začne gradnja objekta, mora graditelj zaprositi in dobiti
gradbeno dovoljenje. To omogoča pokrivanje okoljevarstvenih zahtev ob gradnji
objektov. Z izdajo teh dovoljenj zakon določa tudi okoljevarstveno zaščito.
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11) Vodila za Slovenijo
Nekatera druga vodila poleg zakonskih določitev so lahko aktivnosti, ki
pomagajo k dvigu zavedanja javnosti tudi o Boljši gradnji in okoljevarstvenih
temah. En način bi bil lahko ponujanje uslug, kot npr. svetovanje, ali ponujanje
usposabljanj in programov. Projekt Boljša gradnja je razvil »modularni učni
načrt in učna gradiva« za povečanje občutljivosti javnosti o možnostih
energetskega varčevanja, uporabi obnovljive in ekološke energije ipd. Osrednji
cilj »Smernic« je podajanje priporočil učiteljem v poklicnem izobraževanju z
namenom učinkovitih didaktik modularnega učnega načrta, ki se osredotočajo
na glavne spremenljivke procesa usposabljanja. Končni produkt je sestavljen iz
5 poglavij:

POGLAVJE 1:
Team building: poglavje se ukvarja s pomembnostjo team buildinga med
študenti in učitelji z namenom ustvarjanja konstruktivnega produktivnega
odnosa; team building je tudi osnova za učinkovit didaktični proces in stimulira
interaktivni/dinamični pristop.

POGLAVJE 2:
Ocenjevanje potreb usposabljanja: poglavje se ukvarja s pomembnostjo
ocenjevanja posameznih potreb usposabljanja po posameznih fazah z namenom
prilagoditve didaktičnega nivoja posameznikom.
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POGLAVJE 3:
Personalizacija: poglavje opisuje način osredotočanja na personalizacijo
didaktičnega pristopa, tako da je ta prilagojen študentovim sposobnostim in
znanju, kar nakazuje bolj realistično in uspešno učno temo.

POGLAVJE 4:
Didaktična metodologija: poglavje se ukvarja s pomenom ustvarjanja strategij
in taktik, ki bodo naredili učni proces bolj prilagodljiv in učinkovit; nakazuje tudi
pomen osredotočanja na metode in postopke, ki aktivno sovplivajo na proces.
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12) Orodja in instrumenti
Orodja in instrumenti so uporabljeni za razširjanje ideje Boljše gradnje. Ta
orodja in instrumenti imajo pomembno funkcijo in projekta si ni mogoče
predstavljati brez njih. Tako se priporoča uporabe teh gradiv tudi po koncu
financiranja projekta. Tu je seznam najpogosteje uporabljenih orodij:
•

Spletna stran

•

Priročnik

•

Letak

•

Računi

Preko distribucije teh orodij in instrumentov se predstavlja idejo Boljše gradnje.
Poleg teh, je pomembno orodje predstavljeno v tem poglavju, sporočilo za
javnost. S pomočjo novinarjev, reporterjev, ipd. lahko idejo o projektu
predstavljamo večjemu številu ljudi.
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Sporočilo za javnost
Za objavo in distribucijo sporočil za javnost o vaši temi je potrebno slediti trem
pomembnim korakom, ki so opisani.
Trije koraki:
1) Najprej morate poiskati temo, ki se navezuje na Boljšo gradnjo, ki jo želite
objaviti.
2) Potem, ko ste si izbrali temo, poiščite različne medije katerim vaša tema
ustreza (tisk, radio, TV, splet, tiskovna agencija, ...)
Tisk:
Lažje bo vašo temo objaviti v dnevnem regionalnem časopisu, kot v tedenskem
nacionalnem. Regionalni časopisi morajo zapolniti svoje strani in so navadno
veseli vašega interesa in doprinosa.
Če si želite stopiti v stik s časopisom, pomnite, da se uredniški sestanki
odvijanju zjutraj, zato je najboljši čas za klic novinarja med 12. in 14. uro.
Tiskovna agencija: (npr. Slovenska Tiskovna Agencija)
V veliko pomoč je morebitna objava vaše novice preko tiskovne agencije.
Tiskovne agencije navadno priskrbijo informacije o določeni temi vsem
medijem. Če je urednik zainteresiran za vašo zgodbo, bo vaše sporočilo za
javnost v bazi agencije in novinarji vseh medijev imajo do nje dostop.
Radio:
Bodite prepričani, da je tema zanimiva za veliko skupino ljudi. Zasebne radijske
postaje ne bodo objavile vaše teme. Zagotovite kontakt z javnimi radijskimi
postajami, ki so zainteresirane za izobraževanje in znanost.
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Lahko vas bodo povabili kot gosta ali strokovnjaka na kratek intervju, ali pa vas
bodo prosili, da pošljete na postajo intervjuje s strokovnjaki, tako da lahko o
vašem projektu poročajo na kratko.
Radio je zelo hiter medij, tako da se poslušalci z gradivom ne morejo seznaniti
še enkrat. Če vas povabijo kot gosta, poskrbite da boste govorili razumljivo in
sledili navodilu: »gledališče v vaši glavi«, kar pomeni da med intervjujem
ustvarjate podobe ali zgodbe.
TV:
TV je spet drugačen medij, saj potrebuje sliko. Prepričajte se, da boste
dosegljivi na mestu, če vas novinar želi intervjuvati. Ne bojte se nastopa na
televiziji, osredotočite se na novinarja in govorite razumljivo.
Splet:
Spletni mediji so ponovno zelo hiter medij, novinarji morajo biti hitri in so pod
velikim pritiskom in zato za vas nimajo časa. Prepričajte se, da ste sporočilo za
javnost pripravili tako, da vsebuje vse (slike, posnetke, povezave, ipd.).
Ko ste se odločili v katerem mediju želite objavo, lahko začnete pisati sporočilo
za javnost, glede na zahteve.
3) Kako napisati dobro sporočilo za javnost:
Da bo vaša tema objavljena, mora biti zanimiva za novinarje, medije in njihove
bralce/gledalce. Napisan tekst, mora biti napisan zelo dobro, tako da ga lahko
spletni mediji ali časopisi kopirajo in objavijo na spletu / v časopisu brez
sprememb.
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Za zagotovitev dobrega sporočila za javnost, ki bo pritegnilo pozornost
novinarjev, vedno sledite AIDA formuli:
•

A – Pozornost (Attention): novinar opazi, da prihaja sporočilo za javnost

•

I – Interes (Interest): novinar bere sporočilo za javnost

•

D – Želja (Desire): novinar si želi objavit članek o temi

•

A – Akcija (Action): novinar si želi kopirati sporočilo v uredniški sistem,
ga ponovni kopirati ali pa vzpostaviti kontakt z avtorjem, urediti srečanje,
intervju, ipd.

Sporočilo za javnost:
•

Kdo?

•

Kaj?

•

Kdaj?

•

Kje?

•

Kako?

•

Zakaj?

Vedno se prepričajte, da ste se osredotočili na ta zelo pomembna vprašanja in
na njih odgovorili v vašem sporočilu. Zagotovite, da ste na ta vprašanja
odgovorili kolikor je mogoče točno, saj so dejstva zelo pomembna v sporočilih
za javnost – natančne informacije naredijo temo še bolj zanimivo.
Struktura sporočila za javnost je zelo pomembna, saj s tem zagotavljamo, da
novinar ne izgubi interesa zanj po prvih nekaj stavkih. Najpomembnejše je:
Naslov: poiščite zelo dober naslov za vašo temo, v katerem je lahko prepoznati
določeno izjavo. Naslov mora biti zanimiv za bralca.
Podnaslov: ta vrstica pojasnjuje naslov
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Uvod: ta vodilni stavek bi moral v bralcu prebuditi interes. Po tem vodilnem
stavku lahko začnete odgovarjati na 5K+Z vprašanja v glavnem delu.
Glavni del: V tem delu morate uporabljati kratke stavke, aktivno glagolsko
obliko, se izogibati kraticam, izražajte se spolno nevtralno, navezujte se na
imena in uporabljajte dobro postavitev s številnimi odstavki in razmakom med
vrsticami 1,5. Ne popišite več kot dveh strani in natisnite samo na eno stran.
Kontaktni podatki: Vedno dodajte vse vaše kontaktne podatke! To je za
novinarje zelo pomembno, če imajo za vas kakšna vprašanja ali prošnje.

Primer sporočila za javnost:

Obnovljiva energija napreduje v Evropi
Vir: Vlada Nove Zelandije
objavljeno 21. oktobra 2008

Evropska platforma za tehnologijo vetrne energije (TPWind) predvideva, da bi
lahko več kot četrtino elektrike v EU proizvedli z vetrom do leta 2030. TPWind
je bila ustanovljena leta 2006 z namenom raziskovanja in zmanjšanja socialnih,
okoljskih in tehnoloških stroškov vetrne energije in združuje znanje več kot 150
vetrnih strokovnjakov. V novo objavljeni Strateški raziskovalni agendi (SRA),
TPWind navaja, da bi lahko vetrna energija predstavljala med 12 in 14
odstotkov vse električne porabe v EU do leta 2020 (kar pomeni kapaciteto 180
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gigavatov), to pa bi se lahko zvišalo na 22 – 28 odstotkov porabe in 300
gigavatov do leta 2030.
Kljub temu, SRA izpostavlja da ta vizija predpostavlja pomembne industrijske in
tehnološke izzive in investicije v vetrno energijo, ki morajo biti koordinirane na
nacionalnih in evropskem nivoju.
Istočasno Opel Internacional Inc izpostavlja razvoj solarne energije v Španiji.
Podjetje, ki na mednarodnem nivoju razvija in dobavlja koncentrirane
fotovoltaične palete, se je prijavilo skupaj s svojimi partnerji za pridobitev
dovoljenja za gradnjo solarnega omrežnega polja.
Polje bi bilo sposobno pridelati več kot 700 kW, Opel pa bi priskrbel projektu
svoje MK-I visoko frekvenčne učinkovite koncentracijske palete in sledilce z
dvema osema.
Kombinacija produktov bi zagotovila, najboljši donos omrežnega polja z
največjim možnim številom kilovatnih ur.
Po njegovi dogradnji, bi bilo polje v lasti tretje stranke, ki bi delovala kot
ponudnik elektrike.
Načrt za omrežje je pripomogel k prihajajočim spremembam v španski tarifni
strukturi. Pričakujejo, da bodo te spremembe vplivale na operacijske stroške
strukture za potencialne skrbnike omrežja.
(http://www.environmentalexpert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=28058&codi=38894&idproducttyp
e=8&level=0)
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Specifični izzivi s sporočili za javnost v Sloveniji
V Sloveniji se pogosto zgodi, da moraš za prostor za objavo v časopisu ali reviji
plačati. Tudi mali lokalni časopisi zaračunavajo za uporabo njihovega prostora.
Drug pomemben faktor je problem z avtorskimi pravicami. Objavljen tekst mora
imeti natančne podatke o virih, ki opisujejo katere knjige, spletne strani in drugi
viri so bili uporabljeni.
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13) Vpliv in pozitivni učinki
Preko Boljše gradnje si želimo doseči dva glavna učinka:
•

Zaščititi okolje in privarčevati denar v različnih sektorjih

Da bi zagotovili profit, morajo ministrstva, velike organizacije in podjetja
delovati kot kurirji za vse moške, ženske in njihova gospodinjstva.
Boljša gradnja je enkratna priložnost za finančni prihranek za vse od
enočlanskih gospodinjstev do velikih podjetij. Preko prenove in regeneracije
stavb, so lahko stroški energije znižani, npr. izolacija stare stavbe bo povzročila,
da bodo stroški ogrevanja ali ohlajevanja le še majhen odstotek običajnih
stroškov.
Rezultat Boljše gradnje je viden, če si natančneje ogledamo temo o izolaciji.
Gospodinjstva zapravijo približno tri četrtine energetskih stroškov za ogrevanje.
Če začnete z obnovitvenimi deli in zamenjate vaše stare materiale lahko
privarčujete do 20% vaše običajne energetske porabe.
Tako bi vsako veliko podjetje, tovarna, organizacija, moralo začeti razmišljati o
ustvarjanju zgradb, ki varčujejo z energijo. Bistvo vseh teh ukrepov
energetskega varčevanja je varčevanje DENARJA!
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14) Ocenjevanje
Poglavje podaja informacije o tem, kako ocenjevati in nadzorovati različne
učinke projekta.
V splošnem je v vsaki državi veliko okoljevarstvenih poročil. Podjetja morajo
npr. letno poročati o njihovih akcijskih načrtih o onesnaževanju, prikazovati
njihove statistike ipd.

Kako ocenjevati učinke projekta
Rezultate dolgotrajnih učinkov Boljše gradnje bi lahko ocenjevali preko različnih
indikatorjev, kot so:
•

Število vpletenih interesnih skupin

•

Profil vpletenih interesnih skupin

•

Število kontaktov (starih/novih), ki jih lahko prosimo za poglobljene
informacije o projektu

•

Uveljavljanje strukture usposabljanja, vključno z didaktičnim učnim
načrtom, ki je bil razvit tekom projekta

•

Odziv ljudi, ki so se udeležili usposabljanja

•

Izboljšanje obstoječih programov usposabljanja, zahvaljujoč orodjem, ki
so bila razvita tekom projekta

•

Povezave z drugimi projekti EU o podobnih temah in pomnoževanje
učinkov in rezultatov

Vpletene interesne skupine morajo razmisliti o več indikatorjih in mejnikih
povezanih z njihovimi organizacijami in institucijami. Zgoraj omenjeni indikatorji
bi lahko delovali kot osnova za razmišljanje o najpomembnejših indikatorjih v
vaših organizacijah.
www.better-building.eu
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