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Na Evangeličanski akademiji
Bad Boll, ki deluje že od leta 1945,
precej pozornosti posvečajo pro-
blemom onesnaževanja okolja.
Jobst Kraus, odgovoren za izobra-
ževanje na akademiji, je občinske-
mu svetu podal idejo o pridobiva-
nju električne energije iz sončne
energije, ekološko in ekonomsko
najsprejemljivejšem načinu izko-
riščanja naravnih danosti. Stro-

kovnjaki so predstavili možnost
uporabe tovrstne energije z name-
stitvijo sončnih celic na streho
osnovne šole v neposredni bližini.
Zamisel je bila dobro sprejeta, naj-
ti so morali le ustrezen način fi-
nanciranja. Ugotovili so, da bodo
problem najlaže rešili s sodelova-
njem zainteresiranih občanov in
njihovim finančnim prispevkom.

Akademija je za Badbollčane
pripravila predavanje, na katerem
so predstavili svojo zamisel. Prebi-
valci so predlagano navdušeno
sprejeli in za sodelovanje v projek-
tu, ki je bil vreden 158.000 evrov,

se je odločilo 35 posameznikov.
Soudeleženci so morali prispevati
najmanj 1000 evrov, s čimer so po-
stali solastniki sončne elektrarne.
Z distributerji so za 20 let podpisa-
li pogodbo o ceni (0,55 evra/kWh)
prodajane električne energije. Po
izteku pogodbe lahko energijo
prodajajo le po tržni ceni. Naložba
se jim bo povrnila v desetih letih.
Najemnina namestitve sončnih

celic na šolsko streho je 300 evrov
na leto.

Armin Roether, knjižničar in ar-
hivar na akademiji, ki je z vložkom
4000 evrov prav tako solastnik
sončne elektrarne, nam je pred-
stavil njen način obratovanja. Šola
v Bad Bollu je bila ena prvih v oko-
lici akademije, na kateri so posta-
vljene sončne celice. Naprava je
začela obratovati leta 2004. Z njo
so okolje doslej obvarovali pred iz-
pustom 43 ton ogljikovega dioksi-
da (15 ton na leto). Z 250 m² sonč-
nih celic pridobijo energijo, ki za-
dostuje za potrebe 20 gospodinj-

stev. Zaradi izjemnih rezultatov,
ki jih takšno pridobivanje energije
prinaša, so se zanj odločili tudi v
okoliških krajih.

Sonce, večni jedrski reaktor, je
neizčrpen vir obnovljive energije.
Energija, ki jo seva na zemljo, je
15.000-krat večja od energije, ki jo
porabi človek, hkrati pa je brez-

plačna in prijazna do okolja. Sonč-
no energijo lahko uporabljamo za
ogrevanje prostorov, vode, za pro-
izvodnjo elektrike ... Edini pro-
blem pri uveljavitvi tega alterna-
tivnega vira je visoka cena investi-
cije v primerjavi z naložbo za izko-
riščanje konvencionalnih virov
energije, ki so okolju zelo škodlji-
vi.

Nemčija se zaveda pomena var-
stva okolja, kar nam dokazujejo
sončne celice na mnogih strehah
hiš, ki so nas spremljale na naši po-
ti po tej deželi. S takšnim načinom
pridobivanja energije država sto-
pa v korak s časom, saj lahko brez-
kompromisno trdimo, da je sonč-
na energija vir prihodnosti.
Janez Mohorko, Eva Koren,
Tanisa Bedenik, Mojca Kvar, Eva
Reberc, Gimnazija Ptuj
Yvonne Heibel, Madeleine Jockel,
Lisa Moser, Sonja Röhrle, Axel
Waidmann, Gymnasium Heubach

Če bi celotno Slovenijo prekrili s
sončnimi celicami, bi pridobili
23.000 TWh (teravatnih ur)
energije (300-krat več, kot je
porabimo). Novejše študije
kažejo, da je z obstoječimi
tehnologijami mogoče s
pomočjo sonca proizvesti
polovico toliko energije, kot se
je pridela v slovenskem delu
jedrske elektrarne v Krškem.
Danes izkoristimo le tri
odstotke tega potenciala.

Sonce – energijski vir prihodnosti

Za 20 hiš elektrike iz sončnih celic
Bad Boll – Nafta, zemeljski plin, premog – fosilna goriva so še vedno naj-
pomembnejši viri energije na Zemlji. Zaradi vsakodnevno velike uporabe
se količina teh neobnovljivih virov močno zmanjšuje, a to ni največji pro-
blem. Še večji je nastajanje toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne
spremembe. Zato se uporabi neobnovljivih virov vedno bolj pridružujejo
obnovljivi. Eden od teh je sončna energija, za katero so se odločili in jo tu-
di že uspešno izkoriščajo v nemškem kraju Bad Boll.

Informacije – Dijaki so na obisku nabirali znanje o solarni energiji.
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Industrija, transport in gospo-
dinjstva spuščajo v zrak ogromne
količine ogljikovega dioksida, ki
močno onesnažuje ozračje in vpli-
va na podnebne spremembe. Mor-
da lahko s tem povežemo tudi le-
tošnjo zimo, ki nam ni natrosila
snega in je povzročila, da je pov-
prečna zimska temperatura krep-
ko presegla ledišče. O tej proble-
matiki smo se pogovarjali s stro-
kovnjaki, ki se ukvarjajo z energijo
in ekologijo. Zanimalo nas je, kako
pridobiti več energije iz alterna-
tivnih virov in kaj storiti, da bi pre-
prečili ali vsaj zmanjšali učinke to-
ple grede na okolje.

Eden naših sogovornikov je bil
župan mesta Heubach Klaus Mai-
er. V sproščenem pogovoru nam je
predstavil mesto ter spregovoril o
klimatskih spremembah in skrbi
za čistejše okolje. Ena njihovih po-

membnejših nalog je ohranjanje
čiste vode, za kar skrbijo s svojo či-
stilno napravo. Zmanjšati želijo
tudi pridobivanje energije iz fosil-
nih virov in jih čim bolj nadome-
stiti z alternativnimi. Vedno več
pozornosti posvečajo izkoriščanju
sončne energije s sončnimi kolek-
torji in sončnimi celicami. Ta je
edina od vseh energijskih virov
brezplačna in do okolja najprija-
znejša. V Heubachu jo že upora-
bljajo za ogrevanje vode v me-
stnem kopališču.

Največji del naše raziskave je
potekal na Evangeličanski akade-
miji Bad Boll. Tu smo se ob preda-
vanju Jobsta Krausa, vodje ekolo-
škega študijskega oddelka akade-
mije, še bolj zavedeli posledic po-
dnebnih sprememb. Izvedeli smo,
da povprečna nemška družina v
enem letu onesnaži ozračje z deve-
timi tonami CO2. Če se naš odnos
do okolja ne bo spremenil, se bo

ozračje še naprej segrevalo. Do le-
ta 2100 naj bi se povprečna letna
temperatura na zemlji zvišala za
1,4 do 5,8 °C (v EU za 2 do 6,3 °C),
kar bi povzročilo taljenje ledeni-
kov ter polarnega ledu in dvig
morske gladine za 18 do 59 cm. Po-
sledice tega so lahko velike narav-
ne katastrofe. Te ugotovitve je po-
trdilo tudi srečanje 2500 znan-
stvenikov iz 130 držav v Parizu.

Evangeličanska cerkev v Nem-
čiji porabi ogromno energije že za-
radi številnih cerkva in javnih
ustanov, kot so šole, vrtci in domo-
vi za ostarele, ki so v njeni lasti. Za-
to iščejo nove vire, ki bi bili cenejši
in do okolja prijaznejši.
Aleš Avguštin, Aleksandra
Mesarič, Aleksandra Kranjc, Jani
Hentak, Blaž Korotaj,
Gimnazija Ptuj
Frederike Abend, Denis Drendel,
Saskia Giese, Isabell Hoffmann,
Saskia Müller,
Gymnasium Heubach

Jobst Kraus in njegovi sodelavci
so razširili naše vedenje o
podnebnih spremembah,
uporabi sončne energije in
pomenu varovanja okolja.
Zahvalili smo se jim s steklenico
haloškega vina. Kraus jo je
sprejel z besedami: »To je čista
sončna energija.«

Dijaška izmenjava med Slovenijo in Nemčijo

V Nemčiji se uporaba do okolja
neprijaznih snovi zmanjšuje
V tretjem letu projekta Okolje gradi mostove so ptujski gimnazijci pri kolegih iz nemškega Heubacha
proučevali do okolja prijazno pridobivanje in uporabljanje energije ter podnebne spremembe
Heubach – Dijaki Gimnazije Ptuj skupaj z gimnazijci iz nemškega mesta
Heubach že tretje leto sodelujemo v projektu Okolje gradi mostove. Le-
tošnja tema, s katero smo se ukvarjali v Nemčiji, so bile klimatske spre-
membe, problem, ki je zelo aktualen tudi v Evropski uniji, saj je med na-
šim obiskom v Heubachu v Bruslju potekala konferenca o tem. Dijaki
smo med enotedenskim bivanjem v nemški pokrajini Baden-Württem-
berg spoznavali različne načine varčevanja z energijo.

Pot nas je vodila mimo ranča s
konji do pokopališča iz 19. stoletja,
kjer so pokopani slavni Badbollča-
ni. Nasproti vhoda na pokopališče
nas je zbodel v oči kup kamnin,
skrilavec, znan po širni Nemčiji. Po
desetih minutah smo prispeli na
cilj. Na biološko kmetijo Sonnen-
hof, ki na prvi pogled ni dajala ta-
kšnega vtisa.

Ob vstopu na dvorišče nas je poz-
dravila prijazna domača psička.
Kmalu se nam je pridružil še Chri-
stoph Seeger, vodja kmetijskega
kompleksa. Prvotni lastnik kmetije
se je pred 16 leti preselil v Kanado
in posestvo je kupilo kozmetično
podjetje Wala ter ga začelo ekolo-
ško obdelovati. Kmetija obsega sta-
novanjsko hišo, hleve, dve skladi-
šči, sirarno, klavnico in trgovino,
49 hektarov travnikov in 20 hekta-
rov njiv. Celoten kompleks vzdržu-
je deset zaposlenih, pomagajo pa
mladi prostovoljci, ki so končali ob-
vezno šolanje in lahko med enole-

tnim prostovoljnim delom na kme-
tiji razmišljajo ter se odločajo o svo-
jem nadaljnjem izobraževanju.

Iz njegove razlage smo spoznali
bistveno razliko med biološko in
klasično kmetijo. Na njihovi kme-
tiji gnojijo le z naravnimi gnojili, v
nasprotju z običajnimi kmetijami,
kjer uporabljajo mineralna gnoji-
la. Omenil je tudi, da se za zdaj
ukvarjajo samo z gojenjem zdravil-
nih rastlin in vzrejo krav. V sirarni
pridelujejo skuto in okusne sire, s
katerimi želijo konkurirati švicar-
skim in francoskim specialitetam.
Kmetija si je zaradi biološkega na-
čina pridelave izdelkov pridobila
certifikat znamke Demeter, kar
jim omogoča večjo razpoznavnost
na širšem trgu.

Prijazni upravnik kmetije nas je
popeljal v sodoben odprt in zračen
hlev ter nam povedal: »Tako grajen
hlev ščiti živali pred poletno vroči-
no, pozimi pa je dovolj topel, saj so
krave kot motor, ki nenehno proi-

zvaja toploto, in pri 4 °C se najbolje
počutijo.« Zgradba je popolnoma
mehanizirana, tako da je kmetovo
delo na kmetiji lažje in poenosta-
vljeno. Predstavljajte si, da bi mora-
li vsak dan ročno postreči 30 živa-
lim (toliko odraslih krav imajo v
hlevu in še deset teličkov), od kate-
rih vsaka popije od 50 do 80 litrov
vode in poje okrog 15 kilogramov
sena. Živino hranijo samo s travo in
senom, poleti pa se živali tudi pase-
jo. Krave poplačajo kmetovo skrb
zanje z velikimi količinami mleka,
saj da dobra mlekarica na dan tudi
do 12 litrov te zdrave pijače. Največ
je steče po grlih udeležencev različ-
nih kongresov, študentov in preda-
vateljev badbollske evangeličanske

akademije, kamor prodajajo tudi
velik del govejega mesa.

Na kmetiji se ukvarjajo tudi z
vzgojo vrtnin in zdravilnih zelišč.
Ker ne uporabljajo pesticidov in
drugih kemičnih preparatov, so
morali najti drugačen način obva-
rovanja rastlin pred boleznimi. Ra-
stline sadijo v večjih razdaljah in
tako preprečujejo širjenje ško-
dljivcev.

Christoph Seeger se je pohvalil
še z ekološkim ogrevanjem pose-
stva z biomaso (sekanci in žagovi-
na) in s pridobivanjem energije s
sončnimi celicami ter nas prijazno
povabil v trgovino sredi »sončnega
dvorišča«. V njej smo lahko poleg
izdelkov iz Nemčije in drugih dr-
žav kupili tudi njihove, ki jih pro-
dajajo v bližnjo okolico (tudi Evan-
geličanski akademiji) in raznim
svetovno znanim podjetjem, kot je
podjetje Wala. »Na izdelke te koz-
metične hiše prisegata tudi Ma-
donna in Brad Pitt,« je ponosno po-
udaril Seeger.

Sončno kmetijo smo zapustili z
biohrano v eni vrečki in z biološko
pridelanimi kozmetičnimi izdelki
v drugi.
Dora Lenart, Aljoša Slameršak,
Hana Jurič, Mateja Golob,
Gimnazija Ptuj
Haris Sisic, Julien Dittbrenner,
Lukas Dittenhauser, Annka
Glenz, Anja Waidmann,
Gymnasium Heubach

Na Sončni kmetiji

Kraj, kjer ljudje živijo v sožitju z naravo
Bad Boll – Sončno sredo v tednu našega projekta v mestecu Bad Boll
smo preživeli na predavanju o globalnih ekoloških problemih in njihovih
možnih rešitvah. Po dveurni teoretični predstavitvi, kako mesto skrbi za
življenje ljudi v prijaznem in zdravem okolju, smo se sprehodili do bližnje
vasice, kjer smo si ogledali ekološko kmetijo Sonnenhof (Sončna kmeti-
ja). Marielise von Thadden, študijska vodja na Evangeličanski akademiji
Bad Boll, nas je popeljala po poti mimo prekrasne stavbe, ki je spominja-
la na renesančni dvorec. Ob našem navdušenju nam je razložila, da so to
že več stoletij stare toplice, v katerih je danes tudi rehabilitacijska klinika.
V Bad Bollu namreč izvirata termalna in zelo znana mineralna voda.

Akademija Bad Boll –
osebna izkaznica
Že v 19. stoletju je bilo mesto znano po žveplenih vrelcih. Leta 1852 je župnik
J. C. Blumhart ustanovil »religiozni zdravilni center«, kjer so skrbeli za bolni-
ke s psihičnimi težavami. Sem je poslal na zdravljenje svojega 14-letnega si-
na tudi Hermann Hesse, smo izvedeli.
Po drugi svetovni vojni in padcu nacizma je evangeličanska cerkev želela ak-
tivno sodelovati pri gradnji demokratične družbe. V Bad Bollu, kjer so že ne-
koč delovali misijonarji, so 29. septembra 1945 ustanovili Evangeličansko
akademijo, ki naj bi vodila dialog med cerkvijo in državo na nevtralnem pro-
storu. Badbollška akademija je bila prva cerkvena akademija v Nemčiji in je
kraj zasedanja evangeličanske deželne cerkve na Württemberškem.
Najpomembnejše poslanstvo zaposlenih na akademiji je izobraževanje,
predvsem mladih. Trudijo se poudarjati tudi povezovanje med ekonomijo,
ekologijo in socialnimi vidiki. Na akademiji prirejajo številne kongrese in se-
minarje, na katerih obravnavajo najrazličnejše teme. V petdesetih letih so
veliko pozornost posvečali razoroževanju. V šestdesetih so se začeli ukvarja-
ti s problemi mladih, od sedemdesetih let pa je njihova prva skrb okoljevar-
stvo.
Na akademiji je danes zaposlenih 161 delavcev. Vsako leto jih obišče več kot
20.000 slušateljev. Zanje imajo na razpolago 135 ležišč. Na leto organizirajo
420 seminarjev, več kot 800 predavanj pa izvedejo predavatelji iz Bad Bolla
v drugih krajih. Rezultati njihovega okoljevarstvenega dela se kažejo v kon-
kretnih primerih, kot so izraba sončne energije, biokuhinja, obnova starih
hiš.
Mateja Cartl, Daša Korpar, Samanta Slana, Martina Turk, Klaudia
Vegmaher, Gimnazija Ptuj
Angelina Bühr, Lena Fahrian, Melanie Krieger, Katharina Maier,
Gymnasium Heubach

Ena izmed možnosti nadome-
ščanja fosilnih goriv, s katero po-
skrbimo tudi za prijaznejše okolje,
so sončne celice, ki so jih vgradili
na streho ene od zgradb akademi-
je. Financiral jih je predvsem DBU
(nemški sklad za okolje), pokriva-
jo 36 m² in imajo zmogljivost 4,1
kW. S tem na leto proizvedejo pri-
bližno 3300 kWh (kilovatnih ur)
električne energije. Podatki kaže-
jo, da so v petih letih z uporabo
sončnih celic oddali v okolje 11,4
tone manj CO2 (ogljikovega dio-
ksida), ki najbolj obremenjuje
okolje.

Drugi način prihranka energije
je tudi lastna proizvodnja električ-
ne energije z električnimi genera-
torji, ki delujejo zelo preprosto.
Osnova sta dva fordova dizelska
motorja, predelana tako, da ju po-
ganja bioplin. Motorja z močjo 56
kW (75 KM − konjskih moči) poga-
njata dva generatorja, ki mehan-
sko energijo pretvarjata v električ-
no. Toploto, ki nastaja kot stranski
produkt, uporabljajo pozimi za
ogrevanje prostorov, poleti pa za
gretje vode. Ker je naprava last
podjetja KWA, ki jo je tudi v celoti
financiralo (180.000 evrov), mo-
rajo to električno energijo odkupi-
ti po enotni ceni, ki jo postavi En-
BW (Energie Baden-Württem-
berg). S takšnim načinom pridobi-
vanja toplote in elektrike na leto
oddajo v naravo 270 ton manj CO2,
druga prednost pa je količina vlo-
žene energije, ki je 36 odstotkov
manjša kot pri običajnem pridobi-
vanju energije.

Dober primer prihranka energi-
je je njihova kuhinja. Pridobili so

si tudi uradni certifikat, ki ga mo-
rajo vsako leto obnavljati. V skrbi
za zdravo prehranjevanje in čisto
okolje nakupujejo večino živil v
neposredni okolici, saj so tako ve-
dno sveža, še pomembneje pa je,
da se izognejo dolgim prevozom in
zmanjšajo emisije izpušnih pli-
nov. Veliko energije prihranijo tu-
di pri drugih opravkih v kuhinji,
na primer pri čiščenju. Zelo so
zmanjšali uporabo detergentov,
postopki čiščenja posode potekajo
brez predčiščenja, nekateri celo
brez detergentov, s tako imenova-
no termično dezinfekcijo. Naravo
ohranjajo čisto tudi tako, da odpa-
dno vodo prečistijo z izločanjem
maščob in drugih netopnih snovi.

S tem pa prizadevanja za čisto oko-
lje še ni konec. Iz bioloških odpad-
kov pridobivajo bioplin.

»Naše kuharice ne odpirajo sa-
mo konzerv in plastičnih vrečk s
pripravljeno hrano, temveč sveže
pridelke same umivajo, lupijo, re-
žejo ..., za kar je potrebnih več de-
lovnih rok, torej tudi več delovnih
mest,« je povedala Marianne Bec-
ker, pomočnica vodje kuhinje. Do-
volila nam je, da smo pokukali v
ponve, iz katerih je lepo zadišalo
po krompirjevi lazanji, ki so nam
jo postregli.

Ogledali smo si shrambo živil, v
kateri je bil večji del proizvodov iz
držav tretjega sveta. Kupujejo jih
po načelu pravične trgovine, kar
pomeni »iz prve roke«, brez posre-
dnikov, in sicer po enaki ceni kot s
posredništvom. Tako so delavci
teh držav, ki so vložili v pridelavo
svojih izdelkov veliko truda, po-
šteno plačani. To je še ena od nji-
hovih socialnih gest.

Jobst Kraus nam je predstavil,
kako lahko z varčno vožnjo pri-
spevamo k manjšemu onesnaže-
vanju okolja, pri tem pa porabimo
tudi manj goriva. Načinov, kako to
uresničimo, je več: z ožjimi pnev-
matikami in povišanim tlakom v
njih, z izklopljeno klimatsko na-
pravo, s čim manjšo težo v avto-
mobilu, brez prtljažnika, ki moti
aeorodinamiko, z odvzemom pli-
na, ko se peljemo po klancu navz-
dol. Pri tem nam je povedal anek-
doto, kako se je nekoč peljal po
klancu v dolino in naletel na ra-
dar. Kljub vožnji brez pritiska na
plin je zaradi prevelike hitrosti
moral plačati kazen.

Demonstriral nam je tudi, kako
lahko z ugašanjem avtomobilske-
ga motorja pri rdeči luči na sema-
forju prihranimo nekaj goriva in s
tem zmanjšamo izločanje CO2,
vendar se to izplača le, če stojimo
pred semaforjem več kot 15 se-
kund. Na izpušno cev avtomobila
je pritrdil balon ter pustil vozilo
eno minuto prižgano v prostem
teku. Drugi balon je napolnil ena-
ko, le da je avtomobil eno minuto
nenehno prižigal in ugašal. Na
koncu smo oba balona med seboj
primerjali in ugotovili, da je drugi
manjši. Torej smo v drugem pri-
meru porabili manj goriva in
zmanjšali izločanje CO2.
Marko Tement, Dejan Kamenšek,
Jure Korez, Peter Kokot, Alen
Tement, Gimnazija Ptuj
Markus Brenner, Jakob
Dittbrenner, Elian Keller,
Johannes Lieb, Markus Sorg,
Gymnasium Heubach

Stari zgradbi so pred časom
dogradili veliko stekleno
jedilnico (sprejme lahko 180
gostov), ki jo z vseh strani
obkrožajo drevesa. S svojimi
razkošnimi krošnjami jo poleti
ščitijo pred sončnimi žarki, zato
v njej ni nikoli prevroče in ne
potrebujejo klimatske naprave,
ki bi porabila veliko električne
energije.

Varčevanje z energijo v praksi

Od celic do ugašanja avtomobila
Bad Boll – Varčevanje z energijo postaja čedalje pomembnejše, saj z
njim veliko prihranimo in ohranjamo čistejše okolje. Mnogi o tem le go-
vorijo, ljudje pa živimo v vedno bolj onesnaženem svetu. Nekateri se
okoljevarstvene problematike zavedajo in poskušajo ukrepati. Lep pri-
mer, kako skrbeti za zdravo življenje, je Evangeličanska akademija Bad
Boll, kjer izvajajo številne projekte, s katerimi želijo zaščititi naravo. Pred-
stavili so nam tri načine, kako varčevati z energijo, ki jo uporabljamo pri
vsakodnevnih opravilih – pri ogrevanju, pripravi hrane in vožnji z avto-
mobilom.

Denar leži na cesti – Jobst Kraus s polnjenjem rdečega balona prikazuje,
koliko izpušnih plinov »pridela« osebni avtomobil v 60 sekundah prazne-
ga teka.
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Sončno energijo zbirajo v solar-
nih modulih in kolektorjih, name-
ščenih na strehi, in ti jo pretvarjajo
v električno energijo in toploto.
Sončne celice pokrivajo 44 m² hi-
šne strehe. Sončni kolektorji vodijo
energijo v bojler, ki segreva vodo do
približno 70 ˚C, in to uporabljajo za
ogrevanje, umivanje in v gospodinj-
stvu. Seveda je količina pridobljene
energije odvisna od sončnega seva-
nja. Deset kvadratnih metrov solar-
nih modulov, ki so sestavljeni iz
sončnih celic, proizvede v povpre-
čju v eni uri en kW električne ener-
gije.

Pozimi, ko so sončni dnevi red-
kejši, morajo za ogrevanje vode do-
vajati več javne električne energije
kot sicer. Kljub veliki začetni inve-
sticiji se z uporabo sončne energije
sčasoma vsi stroški povrnejo.

Jobst Kraus nas je popeljal tudi v
klet svoje stanovanjske hiše, kjer
nam je razložil delovanje energij-
skega sistema. Tam je srce celotne
energijske preskrbe stanovanja z
različnimi števci in obloženimi cev-
mi, po katerih potuje voda.

Pri odhodu iz kleti nam je poja-
snil še, kako pomembna je pri var-
čevanju z energijo izolacija; ta na-
mreč preprečuje izhajanje toplote

iz notranjih prostorov. Obnovljena
Krausova stavba je obložena s pe-
tnajst centimetrov debelo izolacijo
iz stiropora, ki močno zmanjša izgu-
bo toplote in s tem porabo energije.

»Sanacija hiše (izolacija, nova
okna, nov sistem ogrevanja) je stala
približno 55.000 evrov,« nam je

med obiskom v svoji dnevni sobi
zaupal Jobst Kraus. »Seveda si je ta-
kšno investicijo težko privoščiti.
Problem sem rešil z najemom poso-
jila,« je še dodal.

Izvedeli smo, da lahko privarču-
jemo kar precej energije tudi s tem,
da po končanem poslušanju radia
ali gledanju televizije aparata ne
puščamo v stanju pripravljenosti,

ampak ga popolnoma izklopimo.
Kot zanimivosti nam je Jobst Kraus
pokazal tudi svoj radio, svetilko in
polnilec za mobilne telefone, ki
prav tako delujejo na sončno ener-
gijo. Dodal je še, da pet minut pol-
njenja radijskega sprejemnika s
sončno energijo zadošča za 30 mi-
nut neprekinjenega poslušanja. »Pa
ne mislite, da sem kakšen okolje-
varstveni fanatik. Tudi jaz se včasih
pregrešim,« je z nasmeškom končal
naš ogled.
Miha Lešnik, Mateja Hergula,
Gregor Bočič, Gregor Vidovič,
Gimnazija Ptuj
Raphael Jäger, Carina Hübner,
Jan-Eric Malterer, Valentin
Ehmann, Jana Staudenmaier,
Gymnasium Heubach

Ti varčevalni ukrepi omogočajo
družini Kraus približno
45-odstoten prihranek energije
in hkrati tudi že zaslužek, saj
odvečno pridobljeno električno
energijo prodajo distributerjem
po 47 centov za kW.

Varčna hiša

Kako prihraniti polovico energije
Bad Boll – Nekaj sto metrov od akademije v Bad Bollu stoji več kot 40 let
stara stanovanjska hiša, kjer stanuje s svojo družino diplomirani psiholog
Jobst Kraus, vodja ekološkega študijskega oddelka akademije. Tudi doma
se je odločil za pridobivanje energije na način, prijazen do okolja – s po-
močjo sonca. Leta 1999 je družina kupila že dokaj staro hišo in jo kljub ne-
katerim finančnim pomislekom obnovila ter nadgradila. Njihov namen je
bil prakticiranje že znanih okoljevarstvenih spoznanj, želeli pa so biti tudi
zgled drugim. Hiša je polovica dvojčka, kar nam je omogočilo primerjavo
izgube in porabe energije med obema, v osnovi enakima stanovanjskima
enotama in izračun privarčevane energije.

Sveže in naravno – V trgovini
Sončne kmetije biopridelke tudi
prodajajo.
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