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Branko Vrečar, učitelj strokovnih modulov elektrotehnike, 

• Energetski državljan 

• OVE in URE, napredni toplotni sistemi ogrevanja - TERMIKA, fotovoltaika, 
termografija, 

• pisec člankov v strokovnih revijah, predavanja na konferencah 

• sodelovanje s podjetji, Seltron d.o.o, Gipo d.o.o, Sonnenkraft, Kronoterm, 
d.o.o, Micom d.o.o, Bisol d.o.o; AX Elektronika, eCAT.si, Conrad Slo;  

• mentorstva mladih raziskovalcev, izdelava razvojno projektnih nalog v 
sodelovanju s podjetji, nastopi z dijaki na sejmih, forumih in srečanjih  

• priprava izobraževalnih programov učnih gradiv in učnih situacij,  

• izdelava učnih pripomočkov in maket, 

• krožki uporabne elektrotehnike, zabavne elektronike 

Prosti čas: atletika, tek, gorski tek, traili, kolesarjenje in drugi športi; motorist, 
druženje na številnih tekaških prireditvah, potovanja v daljne kraje, z družino, 
prijatelji. 

Vse je v upravljanju energije, 
najprej lastne;  ni procesa na 
zemlji, ki ne bi bil povezan z 
energijo. 





















Simbol ogljičnega odtisa 







REŠITEV: 
V manj kot 9 minutah zadane zemljo tolikšna količina 
sončne energije, kot jo porabimo na zemlji v enem letu. 
 





Skokovita rast človeštva ter eksponentni razvoj 
tehnologij ter pogosto brezkompromisne želje po 
dobičku, višjem standardu in udobju so ustrezno 
povečevali potrebe po energiji. 
Klasičnim obnovljivim virom energije (soncu, ognju 
lesa, vodnemu toku, vetru) so priskočili na pomoč 
premog, nafta, plin in uran. Njihovi stranski učinki 
(segrevanje okolja, topljenje ledenikov, dviganje 
gladin oceanov, širjenje puščav, ekstremne 
vremenske ujme …), pa postajajo do človeka 
tako neprijazni, da je njihova omejenost verjetno celo 
odrešujoča.  





Razvitejši in zavedni del sveta je k sreči le začel upoštevati 
energetsko in okoljsko realnost in v svojih razvojnih smernicah 
izhaja iz potreb po trajnostnem razvoju (zadovoljevanje potreb 
sedanjega rodu brez ogrožanja potreb bodočih rodov) in dejstev: 
Zemlja je prostorsko in s fosilnimi nosilci energije omejen 
planet, prebivalstvo in potrebe po energiji pa naraščata 
eksponentno. 
Škodljive podnebne spremembe na Zemlji sovpadajo z obdobjem 
rabe fosilnih goriv in so merljive. Zadnja leta praviloma podirajo 
toplotne rekorde in posledice prejšnjih.  
Posledice podnebnih sprememb so za človeštvo znanstveno 
predvidljive z veliko verjetnostjo.  



Kako je v SLO z URE in OVE? 



Kako je v SLO z URE in OVE? 



‘Energetska evolucija’ 
Je ideja premika proizvodnje iz oddaljenih elektrarn v naše 
domove 
 
 

‘Energetski državljani’ 
Lahko proizvajajo obnovljivo električno energijo, prilagajajo 
povpraševanje po električni energiji glede na proizvodnjo 
obnovljivih virov energije ali shranjujejo energijo v času 
presežne ponudbe 
 
 



 

V izobraževalnem programu elektrikar, elektrotehnik in tehnik mehatronike 
se je na srednji tehniški šoli leta 2008 pojavil nov strokovni modul Obnovljivi 
viri energije (OVE). Šole so morale vzpostaviti pogoje za delo v novih učnih 
situacijah. Potrebna so bila številna izobraževanja učiteljev v institucijah in 
podjetjih doma in v tujini.  
 



Vsak modul mora dajati končni odgovor – znanja za delo na učni 
situaciji s poudarkom na izdelkih in storitvah. 
Modul OVE ima na področju srednjega šolstva pomembno nalogo 
in poslanstvo in sicer seznaniti mlade s tehnologijami in vlogo 
perspektivnih obnovljivih virov energije ter ozaveščati glede 
nujnosti učinkovite rabe energije in nujnem prehodu na 
nizkoogljično družbo.  
 



Toplotni sistemi – TERMIKA, pridobivanje toplotne energije iz OVE 
PV sistemi – Fotovoltaika, pridobivanje električne energije iz OVE 



V načrtovanju izvedbenega kurikuluma smo v sodelovanju s SLO 
podjetji in socialnimi partnerji izbrali izdelke in storitve iz 
področja učinkovite rabe energije (URE). Osredotočili smo se 
predvsem na uporabna znanja za montažo in testiranje izdelkov 
in naprav, ki jih dijaki elektrotehniških poklicev kasneje tudi 
uporabljajo v življenju in delu.  
 





Pojem energija in energetska pismenost 

Vsak od nas, bi moral razumeti energijo, saj so z njo 
povezane vsakodnevne zadeve. Energija je pojem, ki ga 
v vsakodnevnem življenju uporabljamo pogosto in v 
zelo različnih situacijah. Ni procesa na zemlji, ki ne bi 
bil povezan z energijo.  
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Pri zagotavljanju  pogojev za življenje na zemlji 
ima odločilno vlogo tudi zemljina atmosfera 
(plinasti ovoj zemlje). Troposfera omogoča 
živim bitjem dihanje, njen višinski del, 
stratosfera, pa je zemljin toplotni ovoj in 
varovalni ščit. S toplogrednim učinkom 
zagotavlja za življenje potrebno temperaturo, z 
ozonskim plaščem pa varuje življenje pred 
nevarnimi UV in drugimi sevanji ter meteoriti. 

Energija, človek in podnebje 
 



Toplogredni plini 
 
Naravni toplogredni učinek 
atmosfere zemlje je nujen za 
življenje na zemlji. Toplogredni plini 
(TGP) so ogljikov dioksid (CO2), 
metan (CH4), dušikov dioksid (NO2), 
ozon (O3) in F-plini.  
 
Ogljikov dioksid (CO2) ima s 56% 
največji delež pri toplogrednih 
učinkih. Največji del, 74%, s 
tendenco naraščanja, ga prispeva 
zgorevanje fosilnih goriv. CO2 je 
najdlje obstojen in njegova 
koncentracija najhitreje narašča, zato 
je najbolj merodajen za 
obvladovanje toplogrednih učinkov 
atmosfere Zemlje. 
 



Izobraževanje na Finskem 
Leta 2010 sem bil udeležen sedemdnevnega aktivnega izobraževanja v projektu EU Leonardo da Vinci, 
ki je bil namenjen strokovnjakom obnovljivih virov energije v poklicnem izobraževanju.  
 
V Helsinkih smo si ogledali laboratorij za obnovljive vire in finski tehnični raziskovalni center za energijo in solarno 
izobraževanje.  
V mestu Amiedu smo obiskali največjo šolo za poklicno izobraževanje na Finskem. Spoznali smo poligon za termiko 
(toplotno črpalni sistemi) in fotovoltaiko.  

V Jyväskylä, 270 km severno od Helsinkov, smo opravili strokovno voden ogled Univerze in raziskovalnega centra 
za OVE. Ogledali smo si toplotno črpalko na jezeru ter vertikalno in horizontalno veterno turbino. Na Univerzi so 
nam predstavili izobraževanje na pripravljenih učnih  poligonih.  
Ogledali smo si kmetijo v naselju Laukaa s 18.000 prebivalci, ki je prvi finski proizvajalec bioplina. Center je bil 
ustanovljen leta 1998. Kmetija se popolnoma sama oskrbuje z elektriko, toploto in gorivom. Vse je pod nadzorom 
profesorja dr. Arjo Heinsola iz Univerze v Jyväskylä. Odvečno elektriko pošiljajo v omrežje, avtomobilsko gorivo pa 
tudi prodajajo. Trenutno proizvedejo dovolj bioplina (metan) za 200 avtomobilov. Surovine so kravji gnoj, 
industrijski odpadki in hitrorastoče energijske rastline. 
  

 
 



Izobraževanje na Finskem 
Nadaljevali smo obisk gradbene šole Inveon Solar v mestu Porvoo, 40 km iz Helsinkov. Dijaki pod vodstvom 
mentorjev na terenu izdelajo pasivno hišo s solarnim sistemom. 
  
Finska je znana tudi po številnih 'zelenih' naseljih. Nedaleč stran od Helsinkov smo si ogledali naselje Viikki. Vse 
strehe in celo ograje številnih balkonov, so izdelane  iz fotonapetostnih celic in toplotnih sprejemnikov sončne 
energije.  
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finska 
Državna ureditev: parlamentarna republika 

Površina: 338.145km2 
Od juga do severa: 1160km 

Od vzhoda do zahoda: 540km 
Št. prebivalcev:  cca. 6 milionov 

Gostota: 16 preb./km2 
Glavno mesto: Helsinki 
Št. Prebivalcev: 580.000 

Uradna jezika: finski, švedski 
 

Št. jezer: 187.888 
Št. otokov: 179.584 

Povprečna temp: JAN -3C na jugu 
JAN -15 C na severu 

 
V dec in jan je na Finskem čez dan bolj mračno skozi cel dan. 

V maju pa je svetlo od 14 do 15 ur na dan. 
 
 

Projekt EU LEONARDO DA VINCI, izobraževanje učiteljev  
Naslov: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE  
Kdaj: 21.10 – 27.10.2011 
Kje: Finska 
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Leta 2010 sem bil udeležen sedemdnevnega aktivnega izobraževanja v projektu EU Leonardo da Vinci, 
ki je bil namenjen strokovnjakom obnovljivih virov energije v poklicnem izobraževanju.  
 
Nadaljevali smo obisk gradbene šole Inveon Solar v mestu Porvoo, 40 km iz Helsinkov. Dijaki pod vodstvom 
mentorjev na terenu izdelajo pasivno hišo s solarnim sistemom. 
  
Finska je znana tudi po številnih 'zelenih' naseljih. Nedaleč stran od Helsinkov smo si ogledali naselje Viikki. Vse 
strehe in celo ograje številnih balkonov, so izdelane  iz fotonapetostnih celic in toplotnih sprejemnikov sončne 
energije.  
  

 
 



Izobraževanje na Finskem 
  

 
 

V mestu Amiedu, Helsinki smo se ogledali največjo šolo za poklicno izobraževanje na Finskem, poligon za termiko 
in fotovoltaiko in laboratorij za izobraževanje toplotnih črpalk. 
 



Mesto Porvoo, 40km iz Helsnikov. Obisk na srednji gradbeni šoli Inveon Solar. Dijaki pod vodstvom mentorjev 
na terenu gradijo pasivno hišo s solarnim sistemom. 

Izobraževanje na Finskem 
  

 
 



Laukaa, kmetija, ki se popolnoma sama oskrbuje z elektriko, toploto in biogorivom. Vse je pod nadzorom 
profesorja iz fakultete v Jyväskylä. 

Izobraževanje na Finskem 
  

 
 



Univerza v Jyväskylä in njihov logo. 

Izobraževanje na Finskem 
  

 
 



Profesor dr. Arjo Heinsola na Univerzi Jyväskylä  je predstavil svoje delo  raziskav  na področju obnovljivih virov. 

Izobraževanje na Finskem 
  

 
 



Zeleno naselje Viikki. 

    

  

Izobraževanje na Finskem 
  

 
 



400MW toplotno črpalni sistem v Helsenkih. 

Izobraževanje na Finskem 
  

 
 



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Na srednji tehniški šoli smo za modul OVE v obdobju 2007 – 2017 zgradili inštalacijski 
učni poligon: 

• priklop sprejemnikov sončne energije (SSE),  

• toplotno črpalni sistem, ogrevanje z biomaso,  

• priklop zalogovnika toplote,  

• malo otočno sončno elektrarno,  

• omrežno sončno elektrarno in  

• prostor za diagnosticiranje delovanja sončne elektrarne (monitoring).  

• oddaljeno upravljanje ogrevanja s pomočjo pametnih telefonov in tablic  
Poiskali smo podjetja, ki so nam donirala materiale in opremo (Elektro Ljubljana, Bisol, Biodom, Seltron,  
Kronoterm, Sonnenkraft) ter nudila izobraževanje in strokovno pomoč. 
 



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Šolski inštalacijski poligon  



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Na strehi šole, fotovoltaični sistemi in toplotni sistemi iz sonca 



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Solarni poligon: Omrežna sončna elektrarna 26kW in monitoring (diagnostika delovanja SE) 



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Inštalacijski poligon 
Izvedba meritev dijaka na mali otočni SE 

Inštalacijski poligon 
Montaža regulacijske enote na zalogovnik toplote 
in testiranje cevi za cevni SSE 



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Inštalacijski poligon 
Montaža sprejemnikov sončne energije – 
toplotnih kolektorjev 

Inštalacijski poligon 
Merjenje COP faktorja TČ za sanitarno vodo s 
termografijsko kamero 



Pravilo energetske pismenosti: 

Česar ne moreš (nočeš, ne 
želiš!!??) izmeriti, ne moreš 
izboljšati. 
 
 



Šolski projekti iz OVE na srednji tehniški šoli  

 
 

Inštalacijski poligon 
Merjenje temperature 

Inštalacijski poligon 
Merjenje temperaturnih razmer na TČ za 
sanitarno vodo 



Sodelovanje s podjetji iz področja URE in OVE 
redna vsakoletna izobraževanja  



Sodelovanje s podjetji iz področja URE in 
OVE, vsakoletno izobraževanje dijakov na 
izobraževanjih za za monterje, serviserje 

in projektante 





Izdelava maket in učnih situacij za strokovni modul OVE 



Nagrade in dosežki iz področja projektnih nalog na tekmovanjih mladih raziskovalcev SLO 



Zaključek 
 Na Finskem se dijaki izobražujejo pod vodstvom  mentorja v majhnih skupinah. Zavedajo 

se, da višja kvaliteta pouka več stane, a na dolgi rok državi prinaša nove tehnične 
strokovnjake, ki jih gospodarstvo zelo potrebuje. Učitelje praktike na Finskem še posebej 
cenijo. V Slovenji temu ni tako. Nagrajuje se teoretično podajanje snovi iz učbenikov. Plače 
učiteljev praktikov so 20% nižje. Praktičnega izvajanja modulov se zato večina učiteljev 
izogiba. Priprave so dolgotrajne, odgovornost velika. Začne se s temeljitim načrtovanjem 
učne situacije. Sledi priprava materialov, opreme in orodij. Praktični pouk se zaključi z 
izdelkom in kontrolo. Zadnja faza pouka je izdelava delovnega poročila ter  strokovni 
pogovor z mentorjem. Pouk se izvaja v delavnicah in šolskih poligonih. Takšno 
izobraževanje daje na dolgi rok mladim tehniškim strokovnjakom odlične rezultate.  
 
Znanja URE in OVE so v svetu vse bolj pomembna. Uveljavlja se program solarni tehnik. 
Želim, da se to kmalu zgodi tudi v slovenskih tehniških šolah in da bo več vlaganj v razvoj 
tehniških poklicev prihodnosti ter učitelje strokovnih modulov, ki so tovrstne dejavnosti 
sposobni upravljati. 
 
 



Zaključek 
 

Zahvala ravnatelju Zdravku Žalarju, ki je 20 let  skrbel za 
visok nivo znanja učiteljev – strokovnjakov  in s svojim 
zgledom pokazal, kako je treba učiti in živeti 
 



   Hvala za vašo pozornost. 
 

Le pogumno v svet tehnike in tehnologije, ki poganjajo ta svet. 
Postani ‘Energetski državljan’ , spoštuj NARAVO in poskrbi za lastno energetsko 

ravnotežje in učinkovito proizvodnjo energije iz OVE. To zanesljivo dolgoročno prinaša 
najboljše rezultate zate in za celoten svet – planet zemlja. 

 
Učitelj OVE, Branko Vrečar,  

Srednja tehniška šola, ŠC Kranj. 
 

Vprašanja? 


