
UVOD V ZELENO 
ELEKTRIČNO ENERGIJO

EKOZofi ja

Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai



September 2014

Pričujoči strip je rezultat projekta EVS 
(European Voluntary Service oz. Evropske prostovoljne službe). 

Risba: Anita Zaramella
Zgodba: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai. Vsi avtorji 
so delali kot prostovoljci ali pripravniki na Sekretariatu EKOenergije poleti 2014. 

Prevod v slovenščino: Vlado Odar

Če želite uporabiti strip ali njegove dele, prosimo kontaktirajte EKOenergijo na info@ekoenergy.org. Želimo 
si čim večje distribucije stripa. Spremembe stripa niso dovoljene.

Strip si lahko v več kot 20 jezikih prenesete prek spleta z naše internetne strani www.ekoenergy.org.

2



Dajte no, gospa županja. 
Vse je bilo že zmenjeno. 

seDaj ni čas za pomisleke.
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ste resni? Fosilija ima 
Več kot 100 let izkušenj. 

kako lahko kDo 
Verjame, Da bo nekaj 
Vetrnic proizVeDlo 

DoVolj Velike količine 
električne energije, ki jo 

potrebujemo?

ja, ampak Veste, gospoD lignitsky, 
tu je še Vse Večja zaskrbljenost zaraDi ... 

no, saj Veste ... poDnebnih sprememb.

hipijeVske beDarije kar preskočiVa. 
saj Veste, Da bo naša elektrarna 

najučinkoVitejša sVoje Vrste.

še Več! zahValjujoč 
naši noVi inVesticiji 

bomo lahko zaprli nekaj 
manjših, manj učinkoVitih 

elektrarn. to pa je zelo 
Dobro za planet, kajne?

o tem se strinjam z Vami gospoD lignitsky. 
a Vsi niso tega mnenja. z VolitVami preD 

Vrati čez manj kot 18 meseceV si ne morem 
priVoščiti nezaDoVoljstVa meD VoliVci.

menDa ne mislite, Da Vaše 
VoliVce brigajo takšne stVari? 
Vaši VoliVci hočejo elektriko 

in to bi trenutno morala 
biti Vaša prVa skrb.

kakorkoli že, ne boDite tako pesimistični. poDnebne 
spremembe zaenkrat niso problem. se bomo z njimi 
ukVarjali, če boDo to kDaj postale. morDa Veste za 

kakšen problem, ki ga znanost ni mogla rešiti?

hmmm ... rak. 
reVščina. lakota.

saj nimam 
pomislekoV. samo 

praVim, Da je nekaj 
mestnih sVetnikoV 

izrazilo zanimanje 
za Drug preDlog. za 
VetronoV preDlog.
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Dajte no, gospa županja. 
kaj je narobe z Vami? 

ste slabo spali?

Finančno poDpiramo 
Več kot 50 DogoDkoV in 
organizacij V mestu. 
saj si ne želite, Da bi 
se to spremenilo, kaj?

ne, seVeDa ne, 
ampak ...

Vetrne elektrarne. je to 
VoliVcem Všeč? grDe ogromne 
Vetrnice Do kamor seže oko?

zapomnite si, če zgraDimo 
noVo elektrarno, bomo lahko 
Finančno poDprli mnoge 
projekte z Denarjem, ki 
ga bomo ustVarili. to Vam 

obljubim!.

morDa imate praV. a morate 
prepričati ljuDi. organizirajte 

reklamno kampanjo.

nočem imeti nikakršnih 
problemoV.

te oDločitVe ne 
boste obžaloVali, 

gospa županja.

Vem.
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gospa županja, za Danes sem 
zaključila z Delom. lahko 

grem?

bil je naporen Dan!

gospa županja! o pomembnih stVareh 
bi se želela pogoVoriti z Vami! prosim, 

gospa županja!

ne zDaj. 
nimam časa.

hej! ne Vem točno… 
nekaj V zVezi z 

elektrarno.

seVeDa zoFija. 
mislim, Da bomo šli 

Vsi. 

hej, zoFija! kaj 
pa pomeni Ves ta 

kraVal?

6



grrr! politiki! nikoli 
ne poslušajo!

priDi, marija, naDaljujVa z 
zbiranjem poDpisoV.

“stran s Fosilno energijo – za 
obnoVljiVo energijo”

poDnebne spremembe so resna 
grožnja. neobnoVljiVi Viri 

energije uničujejo naš 
planet.

o čem se gre 
peticija?

politikom želimo 
sporočiti, Da si Veliko 

DržaVljanoV želi 
električno energijo iz 
obnoVljiVih ViroV in 

ne iz premoga. 

obstaja Veliko 
alternatiV. sonce, 

Veter ... smo za 
obnoVljiVe Vire!

nočemo, Da Fosilija 
pri nas zgraDi noVo 
elektrarno. bi želeli 

poDpisati?

če Fosilija 
zagotaVlja le Fosilno 
energijo, kDo pa potem 

zagotaVlja zeleno?

obstaja Več DobaViteljeV. 
eDen oD njih, Vetron, 
želi zgraDiti Vetrne 

elektrarne na prepišnem 
polju. aha! o tem sta torej 

goVorila ...

če ne premog, 
kaj pa?
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mislim, Da bom šla kar 
DomoV. utrujena sem.

oh ... res? no, 
praV.

Verjemi mi, Fosiliji ne gre 
zaupati. VetronoV preDlog bi bil 
Verjetno precej boljši za naše 

mesto.

Dragi, ne pozabi, Da 
Delaš zanje. ne ugrizni 

roke, ki te hrani!

ne Delam zanje. naša 
oglašeValski hiša Dela 
zanje. upam, Da imam še 

VeDno praVico poVeDati, Da 
mi niso Všeč. 

očka, zakaj nisi z
aprosil za Delo na 

kakšnem Drugem 
projektu?

ne morem si kar 
izmišljeVati, ljubica.

Fosilija je naša 
najboljša stranka in 

Dobro plačajo.

bomo prebrali letake. hVala 
in Vso srečo s peticijo!
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ZA VAS ZA OKOljE ZA PRihOdNOST

Vetrna, hidro in sončna električna energija za vaš dom? Kliknite tu.

Preberite si več o naši elektriki z oznako EKOenergija.

EKOenergija je mreža 35 evropskih okoljevarstvenih organizacij iz večine evropskih držav. Spodbujamo uporabo 
električne energije iz obnovljivih virov, potrošniku želimo dati možnost, da ob nakupu električne energije dobi nekaj več.

EKOenergija je obenem ime za edino pan-evropsko eko oznako 
za električno energijo. EKOenergija je obnovljiva energija. 
EKOenergija proizvajajo v elektrarnah, ki izpolnjujejo trajnostne 
kriterije, ki jih določa mreža EKOenergija.

Več o zeleni električni energiji in podnebnih 
spremembah ->

Več o našem Podnebnem skladu ->

Vetron

domov o nas oznaka kako kupiti EKOenergijo

raVno sem jih poiskala na 
internetu. poglejta to.

si že kDaj slišala za Vetron?

si že kDaj slišal za 
ekoenergijo?

ne. poglej njihoVo 
internetno stran. aha, tu 

je in to... WoW, V 30 jezikih!

“kot eVropski potrošnik lahko 
prosto izbirate DobaVitelja 
električne energije in Vrsto 

električne energije, ki jo 
želite kupiti.” 

sploh nisem VeDela, 
Da obstaja toliko 

DobaViteljeV. VeDno smo 
imeli samo Fosilijo.

EKOenergija Eko oznaka za električno energijo
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Od vsake prodane MWh 
EKOenergije proizvedene v 
hidroelektrarnah, se najmanj 
0,10 € nameni v Okoljski 
sklad EKOenergije. S tem 
denarjem se financirajo 
projekti rečnih obnov. 

Več →

… hej, poglejta to. »okoljski 
sklaD ekoenergije«. 

le kaj je to? Okoljski sklad EKOenergije

kaj še počne ta 
ekoenergija?

kaže, Da postaVljajo okoljske 
kriterije za elektrarne. poglejta 

to. 

za elektrarne na 
biomaso imajo 

postaVljene kriterije 
o učinkoVitosti in 
celo izključujejo 

elektrarne, ki za goriVo 
uporabljajo biomaso, ki 

bi lahko bila hrana.. 

zakaj ne zamenjamo 
DobaVitelja? naš Denar bi se 

Dejansko porabil za nekaj 
Dobrega.

klikni na »kako kupiti 
ekoenergijo«, zoFija.
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Okoljski sklad EKOenergije

hej, zoFija! se 
Danes počutiš kaj 

bolje?

praVzapraV ja. o nečem 
pomembnem bi se raDa 

pogoVorila z Vami Vsemi. 

bolj pomemben kot trening? 
naše moštVo ima to neDeljo 

tekmo.

Vsekakor. ste že slišali, Da hočejo 
zgraDiti noVo elektrarno?

misliš tisto na prepišnem polju?

ja. V tem trenutku 
oDločajo o tem, kakšno 
elektrarno naj bi tam 

zgraDili.

Včeraj sem malo razmišljala 
o tem in mislim, Da bi lahko 

kaj storili V priD preDloga za 
izgraDnjo Vetrnih elektrarn.

in o tem se moramo pogoVarjati zDaj? 
prišli smo trenirat!  

nočem izgubiti neDeljske tekme 
zaraDi tVojega teženja!
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ne gre le za moje teženje. Veliko 
aktiVistoV zagoVarja Vetrne 

elektrarne.

Daj no zoFija. 
Veter ... hahaha! 

to je brez Veze ...

prepričana sem, Da ste 
že slišali za globalno 

segreVanje in poDnebne 
spremembe. z zeleno elektriko 

jih lahko ustaVimo, pa še 
naše mesto bi bilo lahko za 

zgleD ostalim.

zakaj tako misliš? 
V nekaterih DržaVah 

proizVeDejo Več kot 20 
% elektrike V Vetrnih 

elektrarnah. in to 
je šele začetek

to sranje so si izmislili 
hipiji, ki bi nas raDi prisilili, 

Da žiVimo kot praljuDje, 
zoFija.

… čakaj, a ni Fosilija 
naš sponzor?

ja. zakaj 
Vprašaš?

če boDo oni Več zaslužili, bomo tuDi mi 
morDa imeli Več Denarja!

zakaj bi ... ah, 
pozabite.

gre za možnost 
izbire. raDa bi 
samo, Da malo 

premislite o tem.
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Vse lepo in praV, zoFija, a kaj lahko 
mi nareDimo? o tem bo oDločal 

mestni sVet, ne mi..

tuDi jaz bi izbrala 
zeleno elektriko, a 

DVomim, Da bo nas kDo 
kaj Vprašal.

in zato smo rekli, Da je 
neumno pogoVarjati se 

o teh stVareh. zDaj pa na 
igrišče, imamo pametnejše 

stVari za počet.

ampak, morDa 
pa lahko kaj 

storimo ...

zoFija, Delaš V mestni 
hiši, kajne? si se že 

kDaj poskušala o tem 
pogoVoriti z njimi?

ne še. najprej sem 
se želela malo 

pozanimati o tem
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gospa županja? bi 
lahko goVorila z 

Vami?

… ne zDaj. 
Delo imam.

zaDnjič sem slišala 
Vaš pogoVor z gospoDom 

lignitskym.

to se te ne tiče, 
zoFija.

naše mesto je že Veliko nareDilo, zoFija. 
raVno smo uVeDli ločeno zbiranje oDpaDkoV. 

ne moremo pa rešiti sVeta.
zelena električna 

energija je plemenit 
cilj …, a žal ni tako 

enostaVno.

zakaj ne?

ker Veter ne piha VeDno, 
zoFija … naše mesto pa 

potrebuje Veliko energije.

ampak če ne 
bomo začeli z 

zeleno ...
premlaDa si še, Da 

bi razumela.

zelena električna energija 
je morDa res prihoDnost ... 

ni pa seDanjost.

saj Vem ... a upam, Da 
se bo mesto oDločilo 
za zeleno električno 

energijo.
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oh … pričakoVala sem 
nekoga starejšega.

sem prostoVoljka pri ekoenergiji. 
me Veseli, Da sVa se spoznali, zoFija. 

rekla si, Da imaš nekaj Vprašanj.

če želiš zeleno električno energijo, jo moraš zahteVati 
oD sVojega DobaVitelja. oni potem s potrDili o izVoru 

Dokazujejo, Da imajo DoVolj zelene električne energije, 
Da zaDostijo poVprašeVanju po njej.

ja! DržaVa za Vsako mWh proizVeDene električne 
energije izDa DobaViteljem certiFikat, 

imenoVan potrDilo o izVoru (poi). DobaVitelji 
lahko proDajo toliko zelene električne 

energije, kolikor imajo potrDil o izVoru. 

če želi DobaVitelj proDati Več zelene elektrike, 
kot je proizVeDe, lahko kupi potrDila o 
izVoDu oD Drugih proizVajalceV zelene 

električne energije. a V Vsakem primeru se 
lahko en certiFikat proDa samo enkrat. za Več 
inFormacij si poglej našo internetno stran.

soDelujem preko eVs, eVropske prostoVoljske službe. 
to je program eu, ki omogoča mlaDim, Da greDo 

V tujino in prostoVoljno Delajo V neproFitnih 
organizacijah. pri ekoenergiji nas je Več 

prostoVoljceV iz različnih DržaV.

nekDo mi je poVeDal, Da ne moreš VeDeti, ali je elektrika, ki 
priDe skozi Vtičnico, Dejansko zelena. kako potem ta zelena 

energija Deluje?

potrDili o 
izVoru?

super! hVala!

mimogreDe ... kaj si mislila s tem, 
ko si rekla, Da si prostoVoljka 

pri ekoenergiji? 
kaj res? WoW!

oh, imam še par Vprašanj V 
zVezi s poDnebnim sklaDom ...
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zoFija! Dobili smo 
tVoje sporočilo. torej 
brez sreče pri županji, 

kaj?

sem ti rekel, Da je to 
Vse brez Veze.

nisem je mogla pripraViti, Da 
bi kaj prebrala. mislim, Da je 

čas za noVo strategijo.

omenjala si 
peticijo. ja. in kar je še pomembneje, hočem, Da 

imajo ljuDje izbiro.

ja, ampak mi smo nogometni klub. nismo 
»rešimo sVet« klub. a morDa ViDite na steni 

kakšen napis »mir« ali »rožice«?

lahko bi natisnili 
letake. ali plakate. 
nekaj bi jih lahko 
obesil na mojem 

Faksu.

nismo zaVezani Fosiliji za Vse žiVljenje. moramo 
poVeDati čim Več ljuDem. mogoče lahko končno 

preklopimo Vsaj Del elektrike na zeleno elektriko.

tVegamo, Da bomo 
izgubili sponzorja

kot tiste 
hipijeVske 

zgube? 

misliš, Da bo par 
čačk na papirju 

pomagalo?

počasi. saj smo 
prijatelji, kajne? 

zakaj ne bi Delali še 
kaj Drugega skupaj?

nimam časa za 
Vašo hipijeVsko 

kampanjo. najDite 
si kakšen Drug 
prostor za to. 

zakaj te toliko skrbi? saj ne 
trošimo klubskega Denarja 

za naše aktiVnosti.
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misliš, Da res...?

morDa pa ne potrebujemo 
toliko Denarja. mislim, kDo 
pa še uporablja klimo tukaj? 
in ali res potrebujemo noVe 

Drese Vsako sezono?

zakaj ne?

saj jim ne 
nasprotujemo kot 

klub. ne boDo umaknili 
sponzorstVa.

ne boDi tako naiVna. če bo 
Večina oD nas soDeloVala V 

tej neumni kampanji, boDo to 
VeDeli. in zakaj bi nam potem še 

naprej Dajali Denar?

oh, kaj res? in kDo jim 
bo poVeDal?

naše FantoVsko moštVo je skoraj 
pripraVljeno za nastop na regijskem 

prVenstVu. temu se ne mislimo 
oDpoVeDati zaraDi tebe.

seVeDa. in kako si bomo 
potem lahko priVoščili 

lepo pokošeno traVico na 
igrišču, klubske Drese in 
klimatizirano pisarno?
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kreteni. Veliko 
sreče. to boste še 

obžaloVali.

a Vseeno upajmo, 
Da marko ne bo 

imel praV.

in če Fosilija umakne 
sponzorstVo, bomo pač 
našli nekoga Drugega. 
ne potrebujemo toliko 

Denarja. še VeDno 
bomo igrali. 

lahko zDaj 
končno začnemo s 

treningom?

ampak kaj 
pa 

prVenstVo ... zmaga ali poraz 
sta oDVisna 
oD nas, ne oD 

Fosilije ...

bomo ViDeli ...

počasi, marko. saj bomo. 
zmaga ni oDVisna le oD 

treninga. pomemben je tuDi 
ekipni Duh.

18



ta izgleD letaka 
mi je Všeč.

misliš, Da je 
»preklopi na zeleno 
elektriko!« DoVolj 

Dobro?

morDa se lahko 
spomnimo kaj 

boljšega. to je preVeč 
na prVo žogo. mora biti 

enostaVno, 
Da je bolj 

razumljiVo. 

Dajemo jih 
ljuDem, ki 

nimajo pojma.

en mesec časa imamo. bo DoVolj za 
oglašeVanje DogoDka?

jaz lahko preVzamem 
oglašeVanje. 
ti pa Delaj na 

preDstaVitVi, zoFija.

jaz ... jaz nisem 
nameraVala 
goVoriti ...

ti si praVa oseba za to, zoFija. 
nas Vse si prepričala! tVoj 

goVor bo zagotoVo oDličen.

s knjižnico smo se 
DogoVorili, Da bomo 

tam lahko imeli 
okroglo mizo!
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gospoD, poDpišite našo peticijo za 
izgraDnjo Vernih elektrarn!

to so Verjetno tisti, ki so 
poslali elektronsko pošto o 
preklopu na zeleno energijo.

tuDi jaz sem jo Dobil. še enkrat 
sem šel čez VetronoV preDlog. 
boljši je, kot se spominjam.

ne. nimam časa 
za te eko-beDarije.

preDlog V bistVu sploh 
ni slab. poglej njihoVo 

internetno stran. kaže … … Da si boš nareDil DreDe 
in hoDil okoli V sanDalih, 

če bo šlo tako naprej.

kaj pa ti DaViD?  
si ga prebral?
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kaj pa, ko Veter ne piha, 
ali ko sonce ne sije? 

kaj potem?

obstajajo Drugi Viri 
obnoVljiVe električne energije, ki 
so VeDno na Voljo. na primer hiDro 

energija in biomasa. poleg tega 
se izboljšuje tuDi tehnologija 

shranjeVanja energije.

nekje sem prebral, 
Da Vetrnice 

pobijajo ptiče.

Visoke zgraDbe in promet pobijejo 
mnogo Več ptičeV kot Vetrnice, Da 
poDnebnih sprememb ne omenjam.

seVeDa je pomembna tuDi 
lokacija Vetrnic. ekoenergija 

Vse to upošteVa.

ali ni Vetrna 
energija zelo Draga? 

boDo računi za 
elektriko Višji?

ne Drži Več, 
Da je obnoVljiVa 

električna energija 
Dražja.

če bi elektrarne na premog plačale 
ceno za onesnaženost okolja, ki 

jo poVzročajo, bi bila elektrika iz 
obnoVljiVih ViroV mnogo cenejša oD 

njihoVe. poleg tega pa bo Veter, za 
razliko oD premoga, VeDno zastonj.

zakaj ne 
sežgemo 
mestnih 

oDpaDkoV? to 
je obnoVljiV 

Vir, kajne?

kaj ko bi kar 
sam nabaVil 

sočne celice?

prosim, 
ne Vsi 

naenkrat!
kaj pa ta ekoenergija? 

lahko oni zgraDijo Vetrne 
elektrarne za nas?

ekoenergija je oznaka, 
ki zagotaVlja zelenost 

električne energije. Vetron 
bo zgraDil Vetrne elektrarne.

nihče Vas ne sili, Da kupite 
elektriko oD Vetrona. gre se samo 

za to, Da imate možnost izbire.

Da, Vi na Desni 
strani.

ali bo zrak V mestu 
boljši, če se oDločimo 

za Vetrno energijo?
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Prav ste imeli. 

To punco 
moramo 

opazovati.

LIGNITSKY

kljub mlaDosti si 
Danes nastopala 

izreDno Dobro!

bi bili pripraVljeni o tej temi 
spregoVoriti na raDiu? ob petkih 

imamo posebno oDDajo o…

ja, seVeDa. 
to bi bilo 

super!

Dal jih bom na pult. prepričan 
sem, Da jih boDo moje 

stranke raDe Vzele.

Za:

hVala gospoD 
mikuž. moram 

priznati, Da sem 
imela tremo.
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Preklopili smo na 
EKOenergijo

oh… no, lahko se 
pogoVorimo še enkrat, 

ampak…

poglejte seznam Vseh poDjetij, 
ki so preklopila na zeleno 
električno energijo! to je 

Dobra priložnost za mesto in 
za našo stranko…

ljuDje to 
želijo.

V DVeh mesecih jim je uspelo 
zbrati Več kot 5000 poDpisoV, 
s katerimi zahteVajo, Da na 

prepišnem polju graDi Vetron.

oh, no … ljuDsko Voljo 
moramo upošteVati.

ste za sestanek prihoDnji 
teDen, Da se pogoVorimo o 

razpisu za elektrarno?
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TA MULA!
to je Vse 
zaraDi nje!

preD tem nihče še ni slišal 
za ekoenergijo in Vetron 

ni brigal nikogar. seDaj pa, 
samo zaraDi nje …

koliko pogoDb smo 
že izgubili?

Da ne omenjam 
županje, ki nam je 

obrnila hrbet!

…morDa bo gibanje 
razpaDlo, če se 

znebimo VoDje. sicer 
počasi, a zagotoVo!

ampak kako? zelo je 
priljubljena. na sVojo stran 
je Dobila nogometni klub in 

prišla celo Do županje…

…njen oče Dela na 
naši oglašeValski 

kampanji. njena mama je 
brezposelna…

res? in to mi 
poVeš šele 

zDaj?

približno 50 poDjetij 
je preklopilo na …
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oprostite 
za trenutek. 
Vzemite si 5 

minut.

… on je eDen oD 
naših ključnih 

soDelaVceV …

… Da, ampak …

gospoD lignitsky? kako Vam 
lahko pomagam?

… to je Veliko 
Denarja.

… bom ViDela kaj 
lahko storim …

… čim prej tem bolje.
 se bo zgoDilo, gospoD

 lignitsky.

to je bilo lažje, kot sem 
si mislil. urša, pripraVi 

nakazilo

Dobro porabljen 
Denar, gospoD 

lignitsky.

seDaj grem na 
teleVizijo. moram 

Vrniti ugleD našemu 
poDjetju.

V nasprotnem 
primeru boš ti 

kriV.

ti pa nazaj na Delo. 
komaj čakam kakšne 

Dobre noVice.
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oči! naše moštVo je 
zmagalo Današnjo 

tekmo! uVrstili smo se na 
regionalno prVenstVo!

to je super, 
ljubica …

izgleDaš 
utrujen …

saj sem … mislim … 
oDpustili so me.

Da … Danes? 
ampak kako? 

zakaj?

praVijo, Da gre za 
racionalizacijo 
… češ, Da morajo 

zmanjšati stroške.

to nima nobenega 
smisla! ti si VenDar 

eDen oD najboljših … 
zakaj bi te …

on je bil.

oh Daj no, zoFija, 
saj ni tako … 

zloben ….

Danes je z nami gospoD lignitsky! poVejte 
nam, gospoD lignitsky, kaj si Vi mislite o 

trenutni kampanji ekoenergije?

mislim, Da je prenapihnjena. na proizVoDnjo 
elektrike se Dobro spoznam in če bi jo lahko 
zaDostno proizVajali z Vetrnicami, bi to že 

počeli. na žalost Danes še VeDno Veliko ljuDi 
naseDa kVazi-okoljeVarstVenim puhlicam.
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Fosilija je najboljša izbira za naše mesto. čist, 
učinkoVit in zanesljiV premog namesto nekih …

on je bil, oči. Fosilija je Vse 
manj priljubljena in županja 

je pristala na sestanek z 
mestnimi sVetniki gleDe 

graDnje na prepišnem polju.

Vetron bo Dobil pogoDbo, poleg 
tega pa nas poDpira Vse Več 

ljuDi. si opazil koliko poDjetij 
in trgoVin je V zaDnjem času 

preklopilo na ekoenergijo?

.. in ti, ljubica, si glaVna 
pobuDnica. a še VeDno ne 
morem Verjeti, Da bi me 

zato oDpustili.

to je grozno. kaj bomo 
seDaj? oba bi morala 

nehati s to kampanjo. 
enostaVno ni VreDno.

mama! bolj umazano, kot 
boDo igrali, težje nas boDo 
strli! če so tako zlobni, se 

jim moramo še bolj oDločno 
postaViti po robu!

poleg tega, če za Vsem 
stoji Fosilija, tako ali 
tako ne bom Dobil nazaj 
službe. moram pač najti 

noVo.

kDo je ta zoFija, VoDja 
okoljeVarstVenega 

gibanja V našem mestu? 
kakšni so njeni motiVi?

bo sprejela izziV in 
se soočila z nami 

preD kamero?
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Dejansko me 
Vabijo na pogoVor 

V oDDajo!

poklicali so me. oDDaja 
je prihoDnji teDen, jaz pa 

čisto nepripraVljena!

Daj no zoFija! glej na to kot na 
izpit. seVeDa si pripraVljena. Vse, 
o čemer goVoriš zaDnje čase, je 
ekoenergija in obnoVljiVi Viri.

saj Vem, a to je Drugače! 
Veliko ljuDi Dejansko 

gleDa oDDajo in Veliko oD 
njih je za Fosilijo. in če 

rečem kaj narobe?

in … moj oče je 
že izgubil službo 

zaraDi tega.

lahko ti pomagamo 
pri pripraVi. 

napišimo nekaj 
argumentoV, jaz bom 

VoDitelj.

zoFija, ali niste 
nekam mlaDi, Da bi se 

ubaDali z elektrarnami? 
zakaj počnete to, 

kar počnete?

poslušaj, to je 
najboljša priložnost, 
Da Dosežeš Vse. slaVna 

si, zoFija!
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kot mlaDa oseba imam 
najVeč za izgubiti zaraDi 

poDnebnih sprememb. gre za 
mojo prihoDnost.

se ne bi bilo bolj 
pametno posVetiti 

štuDiju?

na Fakulteto grem 
prihoDnje leto, a 

resnično Verjamem V 
obnoVljiVe Vire energije 

in ekoenergijo.

in to ni nekaj, na 
kar lahko kar tako 

pozabim in prestaVim 
nekam V prihoDnost, po 

zaključku štuDija.

preklop na obnoVljiVe Vire je nujen 
korak, ki ga moramo nareDiti, če 

želimo rešiti naš planet. in to takoj.

ali Dejansko Verjamete, 
Da bo zelena električna 
energija rešila planet? 
ali ne obstajajo Druge 

rešitVe?

praV tako moramo 
spremeniti naš način 
žiVljenja … na primer 

jesti manj mesa in 
prežiVljati počitnice 

bližje Doma.

ampak Da, obnoVljiVa energija je 
nujna. brez preklopa na obnoVljiVe 

Vire ne bomo rešili problema 
poDnebnih sprememb. Vsi bi se morali 

tega zaVeDati.

zelena električna 
energija je samo 

Del rešitVe. 
potrebujemo 

tuDi energetsko 
učinkoVitost.
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zoFija, primarno poDpirate 
preDVsem DobaVitelje 

ekoenergije.

Vse se je začelo kot iniciatiVa za Vetrno 
energijo, a kmalu smo ugotoVili, Da 

lahko Dosežemo mnogo Več, če Delujemo 
kot Del gibanja ekoenergija.

kako to 
mislite?

ko kupimo električno energijo oD DobaVitelja ekoenergije, se 
Del našega Denarja nameni za projekte zaščite poDnebja.

to pomeni, Da z nakupom storimo nekaj 
Dobrega. kako to Deluje V praksi?

Všeč nam je, Da se s 
proDajo ekoenergije 

spoDbujajo noVe 
inVesticije V izkoriščanje 

obnoVljiVih ViroV.

Denar gre organizacijam z 
izkušnjami na tem poDročju

preD kratkim je šel Del Denarja 
tanzanijski nVo oikos, ki je 

opremila šolo V ruralnem Delu 
tanzanije s sončnimi celicami.
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bolj trajnostna prihoDnost 
je mogoča, a mora biti proDukt 

Dela Vseh nas. zato se naša 
kampanja osreDotoča 

na inFormiranje.

LAhko nAM Uspe.

zDi se, Da je Vaša 
kampanja uspešna. V 

inFormatiVni oDDaji so 
poročali o sestankih meD 

županjo in mestnimi sVetniki. 
prihoDnost prepišnega polja 

je še VeDno oDprta, 
nič še ni oDločeno.

pa ste kDaj pomislili na 
zaposlene pri Fosiliji? kaj se 

bo zgoDilo z njimi, če Vam uspe? 
ali boDo Vsi izgubili službe? 

noVa DeloVna mesta se 
boDo oDprla V obnoVljiVem 

sektorju. ker pa se preklop na 
obnoVljiVe Vire ne bo zgoDil 

čez noč, bo DoVolj časa za 
prilagajanje DelaVceV.

ljuDem hočemo Dati 
možnost izbire, Da 
boDo sami nareDili 

prVi korak k obnoVljiVi 
električni energiji.

čuDoViti cilji. 
mislite, Da Vam 

bo uspelo?

kako lahko izbiram, če ne 
poznamo možnosti, 

ki so na Voljo?

zelena električna 
energija je še VeDno 

poDcenjena in 
potrebuje priložnost 

za rast.
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V zVezi z razpisom za 
izgraDnjo elektrarne na 

prepišnem polju.

prispela sta DVa 
preDloga: Fosilija 

želi zgraDiti 
termoelektrarno na 

premog, Vetron pa 
Vetrne elektrarne.

glasoVanje 
je 

zaključeno.
70 % za Vetron. torej 

bo mesto sklenilo 
pogoDbo z Vetronom.
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DVe leti kasneje in 
… kako so se stVari 

spremenile!

skleniteV pogoDbe z 
Vetronom se je izkazala 

za praVo oDločiteV. 
ozaVeščenost o poDnebnih 

spremembah je Vse Večja.

Fosilija ni Več 
najVpliVnejše poDjetje V 

mestu. ViDite te oglase za 
Vetron? ti so Delo mojega 

očeta.

tuDi ekoenergija se je 
razširila. zDaj imajo 

že 45 DobaViteljeV.

pri njih Delam kot prostoVoljka, 
skupaj z mnogimi Drugimi mlaDimi. 

z Denarjem zbranim iz proDaje 
ekoenergije bomo Financirali tri 

poDnebne projekte.

zelena 
prihoDnost še 
nikoli ni bila 

tako blizu.
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Kaj lahko storim sam?

Doma

1.    Preklopite na EKOenergijo. Ne samo, da je to 
najboljše zagotovilo, da se bo vaš denar porabil za 
nekaj dobrega, je tudi jasno sporočilo proizvajalcem 
električne energije in politikom, da verjamete v 100 
% obnovljivo električno energijo.Check out www.
ekoenergy.org > how to buy EKOenergy?
Oglejte si  www.ekoenergy.org/sl/ > Kako kupiti 
EKOenergijo?

2.   Za ogrevanje in hlajenje doma uporabite 
obnovljive vire energije, kot npr. bioplin ali toplotne 
črpalke, ki delujejo na obnovljivo energijo.

3.    Bodite pozorni na vašo porabo energije in 
na stroške ter jih poskušajte znižati z naslednjimi 
ukrepi:
- Preden kupite hišo ali stanovanje, nujno preverite 
energetsko učinkovitost;
- Toplotno izolirajte svojo hišo/stanovanje;
- Perite samo poln pralni stroj, perilo pa posušite 
na zraku;
- Ne trošite vode po nepotrebnem, še posebej ne 
tople vode;
- Kupujte samo najbolj energetsko učinkovite 
električne naprave in jih izklapljajte, ko jih ne 
uporabljate;
- Pri kuhanju pokrijte posodo s pokrovom in pustite 
hrani, da se ohladi, preden jo daste v hladilnik ali 
zmrzovalnik.

Podnebne spremembe so v tem trenutku največji izziv za človeštvo. Poročila o vse večjih 
koncentracijah toplogrednih plinov in njihovi pričakovani vplivi na podnebje so vse bolj zaskrbljujoči. 
Edina dobra novica je, da vemo, kako preprečiti drastično segrevanje ozračja. Tehnološko in 
ekonomsko je mogoče živeti, ne da se preobremenjuje naš planet.

Na žalost vse premalo odločevalcev te probleme jemlje resno. Oklepajo se obstoječega stanja in 
si izmišljujejo kratkoročne rešitve. Na srečo je veliko ljudi takšnih, kot je Zofija: ljudi, ki ukrepajo, 
namesto da čakajo na bolj ambiciozne mednarodne podnebne dogovore.

dejanja posameznikov niso kričanje osamljenega v puščavi. So zaščitna znamka vse večje skupine 
ljudi, ki verjamejo, da je to pot v prihodnost. in ta skupina ne bo ostala neopažena s strani politikov, 
ki želijo zmagati na volitvah v naslednjih letih. Niti ne bo ostala neopažena s strani podjetij, ki želijo 
prodajati svoje produkte v prihodnjih desetletjih. Poleg tega pa so ta dejanja logična tudi za naše 
vsakdanje življenje. Če postanemo okolju bolj prijazni, lahko privarčujemo veliko denarja, pa še 
pozitivno vplivamo na naše zdravje.
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Na cesti

4. zogibajte se uporabi avtomobila, ko lahko greste peš ali s kolesom. Še bolj zdravo je.
V primeru, da javni transport ni na voljo, poizkusite s CARPOOliNG. To je odličen način za prihranek 
denarja, zmanjšanje onesnaževanja in omogoča spoznavanje novih ljudi..

5. Na počitnice ni treba iti nekam daleč. izogibajte se letenju, le-to je vse večji vir emisij 
toplogrednih plinov. 

Jejte pametno

6. Proizvodnja in transport prehrambnih artiklov sta pomembna vira emisij toplogrednih plinov. 
Za zmanjšanje lastnega ogljičnega odtisa lahko:
- zmanjšate dnevno porabo mesa in mlečnih izdelkov;
- kupujete lokalno proizvedeno in sezonsko hrano;
- kupujete ekološko prehrano;
- poizkusite ne kupiti več hrane, kot je dejansko lahko pojeste. Za začetek lahko začnete beležiti, 
koliko hrane vržete stran.

Podprite druge in zaščitite svoje 
vrednote

10. Na volitvah podprite kandidate, ki podnebne 
spremembe jemljejo resno ter podpirajte 
organizacije, ki se ukvarjajo s podnebnimi 
spremembami, človekovimi pravicami …

Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj

7. Pazite na svoje stvari. dalj časa kot jih 
uporabljate, manj odpadkov proizvedete in manj 
energije se potroši za proizvodnjo novih.

8. Kupujte rabljene stvari, kvalitetne stvari in stvari, 
ki ne potrebujejo embalaže.

9. Kupujte trajnostna darila. Milijoni daril končajo v 
smeteh, ne da bi bila kdaj uporabljena. Namesto 
tega kupite vašim dragim darilni kupon za 
gledališče ali masažo.

Preberite več na

http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_sl.htm
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Vsemogočna Fosilija namerava zgraditi termoelektrarno na premog na Prepišnem 
polju. A ni edina zainteresirana za gradnjo na tem območju. Vetron hoče tam postaviti 
vetrne elektrarne. Vetron dobi nepričakovano podporo, ko Zofi ja in njeni prijatelji 
začnejo kampanjo promocije obnovljivih virov energije.

Zofi ja kmalu odkrije, da to ni samo stvar politike. Na prostem trgu potrošniki lahko 
izbirajo, katerega dobavitelja električne energije želijo in kakšno električno energijo 
želijo. Kmalu, ko spozna to, začne s kampanjo »preklopi na EKOenergijo«.

»Vse je v možnosti izbire. 
Rada bi samo, da premislite malo o tem.«


