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Poročilo o Podnebnih kavarnah 
V okviru akcije E6.3 je bilo po tretjem letu trajanja projekta predvideno izvajanje delavnic in 
usposabljanj na temo učinkovite rabe energije, ki so predvsem namenjeni malim in srednje  
velikim podjetjem, da se opolnomočijo z znanjem o možnih ukrepih URE (tudi uporabi OVE), 
njihovih učinkih, finančnih virih in instrumentih. Izvedba delavnic, ki bi bile vseki dve leti, je v 
domeni partnerja D'Agency, naloga Inštituta Jožef Stefan pa je zagotoviti strokovno vsebino 
za delavnice. 

V zdajšnjih razmerah negotove in drage oskrbe s fosilnimi gorivi, kjer v času prihajajoče 
ogrevalne sezone izstopa prav zemeljski plin, sta partnerja Ministrstvo za infrastrukturo 
Republike Slovenije ter Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije podala pobudo, 
da bi v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE prednostno obravnavali ukrepe za 
zmanjšanje rabe energije v gospodinjstvih, ki jih bo rast cen energentov močno prizadela. Na 
Inštitutu Jožef Stefan se strinjajo, da je ta čas reševanje energetske problematike v 
gospodinjstvih, med katerimi so tudi ranljivejše skupine, bolj akutno in ima v obravnavanem 
projektu večji doseg, zato predlagajo, da bi sredstva, namenjena letošnji delavnici, preusmerili 
v neposredno in ciljno ozaveščanje o energetski učinkovitosti – v predloge za zmanjšanje rabe 
energije v gospodinjstvih.  

D'Agency je pobudo sprejel in del sredstev, namenjenih za prvo delavnico, preusmeril v 
izvedbo tako imenovanih podnebnih kavarn.  

V nadaljevanju tega dokumenta podajamo splošni opis oziroma idejno zasnovo projekta, 
naslovljenega Podnebna kavarna in strategije ozaveščanja glede podnebne problematike ter 
poročila posameznih podnebnih kavarn, izvedenih v letu 2022. 

Report on Climate Cafes 
As part of sub-action E6.3, after the third year of the project, it was planned to hold workshops 
and trainings on the topic of efficient use of energy, which is primarily intended for small and 
medium-sized companies to empower themselves with knowledge about possible EE 
measures (including the use of RES ), their effects, financial resources and instruments. The 
implementation of the workshops, which would be held every 2 years, is the domain of the 
partner D'Agency with the support of the Jožef Stefan Institute. 

In the light of the current situation of uncertain and expensive supply of fossil fuels, where 
natural gas stands out during the upcoming heating season, the partners Ministry of 
Infrastructure and the Ministry of Environment and Spatial have taken the initiative to prioritize 
measures to reduce energy use in households, which will be greatly affected by the rise in 
energy prices. At the Jožef Stefan Institute, they agree that, in the given situation, solving the 
energy problem in households, which also includes the more vulnerable groups, is more acute 
and has a greater reach in the project, so they suggest that the funds intended for this year's 
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workshop should be diverted to direct and targeted awareness-raising on energy efficiency - 
proposals for reducing energy use in households. 

D'Agency accepted the initiative and diverted part of the funds intended for the first workshop 
to the implementation of the so-called Climate cafes. 

In the continuation of this document, there is a general description of the Climate Café concept 
and promotion strategy, as well as reports of individual Climate Cafés implemented in 2022.  
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1 Kaj je Podnebna kavarna 
Podnebna kavarna je niz potujočih predavanj, razprav ali delavnic, ki sloni na strokovni 
podkovanosti 15 partnerjev, soustvarjalcev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. 

V sproščeni toplini kavarniškega druženja seznanjamo širše občinstvo s podnebnimi 
spremembami, organiziramo predavanja in razprave, omogočimo spoznavanje strokovnjakov 
z različnih področij ter odgovarjamo na vprašanja, ki se porajajo v zvezi s podnebno 
problematiko. 

Predavajo in z občinstvom razpravljajo strokovno podkovani predavatelji s področij trajnostne 
mobilnosti, nizkoogljične družbe, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah in 
podjetjih, zelenega javnega naročanja, odpadne hrane ter rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva. 

Dogodek spremljajo zanimive dejavnosti, kot so kolo sreče (nagradni podnebni kviz z 
vprašanji o podnebni problematiki), popravljalnica koles (Depo Vrhnika), razstave partnerjev 
in še druge.  

Posebnost kavarne je, da poveže in podpre lokalne organizacije, ki izvajajo podnebju prijazne 
dejavnosti ter s tem spodbujajo k spremembi navad. Udeležencem v toplem kavarniškem 
vzdušju vsakokrat postrežemo kavo in prigrizek. 

Slogan Podnebne kavarne: Navdih za dejanja. Imamo #samo1planet. 

1.1 Komunikacija 
Na dogodek so vabljeni vsi, ki jih zanima tematika in bi o njej želeli izvedeti še več. 
Pričakovano je, da, kadar poteka na prostem, da se lahko pridružijo tudi mimoidoči. Prijava ni 
obvezna. 

Za obveščanje o dogodku so predvideni naslednji načini:  

• objave na družbenih omrežjih; 

• dogodki prek Facebooka; 

• spletna podstran CARE4CLIMATE – Podnebna kavarna; 

• ozaveščanje o podnebni tematiki v lokalnih medijih; 

• neposredno komuniciranje z lokalnimi študentskimi organizacijami; 

• neposredno komuniciranje z dnevnimi centri za starejše; 

• kadar je kavarna organizirana v sklopu drugega dogodka, je objavljena tudi prek 
medijev, ki jih ta dogodek uporablja. 
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2 Podnebna kavarna v Ljubljani: Trajnostna 
mobilnost v praksi 

V ponedeljek, 19. septembra, se je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE zgodila prva 
od prireditev, poimenovanih Podnebna kavarna. V času evropskega tedna mobilnosti je 
kavarna potekala v sodelovanju z Evropsko komisijo v Sloveniji in IPOP – Inštitutom za politike 
prostora. Tema je bila trajnostna mobilnost v praksi, potekal pa je tudi pester spremljevalni 
program.  

Gostje prve Podnebne kavarne so bili: 

• dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji,  
• Aidan Cerar z IPOP – Inštituta za politike prostora in  
• redna uporabnica javnega potniškega prometa, študentka Eva Omahen  

Pogovor je moderirala Maša Pavoković. 

Sogovorniki so prisotnim zaupali, da jim koristi uporaba aktivnih oblik mobilnosti in javnega 
potniškega prometa, ter se strinjali, da so trajnostne oblike mobilnosti vse bolj raznolike, 
privlačne in dostopne.  

Dr. Jerneja Jug Jerše je povedala, da se na ravni Evropske unije izvajajo številni ambiciozni 
projekti. Poudarila je finančni paket Next generation EU, ki bo Evropi omogočil prehod na višjo 
razvojno raven prek zelenih investicij (na primer v izboljšanje železnic) ter zakona o javnem 
potniškem prometu.  

Potovalne navade Slovencev so se v zadnjih nekaj letih spremenile. Po besedah dr. Aidana 
Cerarja je kratkih poti, ki jih opravimo z avtomobilom, manj, kar je (predvsem v večjih mestih) 
učinek zapiranja ulic in mestnih središč za promet oziroma odpiranje za pešce in kolesarje. 
Tak ukrep je praviloma dolgoročno dobro sprejet, kar je dr. Cerar podkrepil tudi z dosežki 
projekta varnih prihodov v šolo, ki ga izvajajo na inštitutu IPOP.  

Eva Omahen je poudarila, da je potovanje po Sloveniji z javnim potniškim prometom zaradi 
kratkih razdalj preprosto in cenovno ugodno, zato bi ga po njenem mnenju Slovenci lahko 
uporabljali pogosteje.  

Sogovorniki so se strinjali, da so na področju izboljšanja javnega potniškega prometa v 
Sloveniji potrebne še velike izboljšave, kljub temu pa lahko svoje potovalne navade začnemo 
spreminjati tam, kjer je najlažje – kratke poti do dveh kilometrov opravimo peš ali s kolesom. 

Razprave se je v živo udeležilo 20 oseb (glej prilogo: lista prisotnih). Ker je bila kavarna na 
prostem, je pritegnila številne mimoidoče. Dogodek smo prenašali v živo na FB-profilu projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE. Nastala sta dva videa, ki sta skupaj dosegla 540 uporabnikov. 
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Slika 1: Prenos v živo na prek Facebooka  

   

2.1 Spremljevalni program 
Dogajanje je popestril dobro pripravljen spremljevalni program. Na voljo je bila celodnevna 
popravljalnica koles, za katero je mojstrsko poskrbel center ponovne uporabe Depo Vrhnika. 
Gostje in mimoidoči so se lahko okrepčali s kavo zadruge Buna iz pravične trgovine ter s 
kifeljcem, zasnovanim v Sloveniji in narejenim iz sestavin preverjenega slovenskega porekla 
iz sistema pravične trgovine. Mimoidoči so preskusili svoje znanje o podnebnih spremembah 
na podnebnem kolesu sreče, se nekaj tudi naučili ter si prislužili uporabne trajnostne nagrade. 
Na dogodku je bila na ogled še razstava ob 20-letnici Evropskega tedna mobilnosti, ki ga 
izvaja Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prizorišče podnebne kavarne 
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2.2 Objave vsebin  Podnebnih kavarn 
Opis dogodka smo objavili po komunikacijskih poteh projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in 
Hiše EU. 

2.2.1 Spletna podstran  

Na spletni strani www.care4climate.si smo postavili podstran CARE4CLIMATE – Podnebna 
kavarna. Na njej objavljamo: 

• kaj je Podnebna kavarna; 
• kje se lahko organizira; 
• katere teme zajema; 
• kako poteka dogodek; 
• poziv občinam, da povabijo kavarno v svoj kraj; 
• napovednik prihajajočih kavarn in 
• novice v sliki in besedi o preteklih kavarnah.  

 

Slika 3: Spletna podstran dogodka 

2.2.2 Dogodek prek Facebooka 

Bistvo vsakega dogodka je družabno srečanje — Facebook pa je najhitreje rastoče družbeno 
okolje za virtualno družabno sodelovanje. Zakaj torej dogodka ne bi širše predstavili na 
omrežju, ki ga uporablja skoraj polovica celotne Slovenije? Objava dogodka na FB-strani 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE nam je omogočala, da smo uporabnike obvestili o dogodku 
in jih nanj tudi povabili. Na spletni strani dogodka se je odzvalo 93 uporabnikov. 

http://www.care4climate.si/
https://www.care4climate.si/sl/podnebna-kavarna
https://www.care4climate.si/sl/podnebna-kavarna


 
 

12 
 

 

 
 

 

Slika 4: Dogodek na Facebooku 

2.2.3 Novičnik  

Novičnik je bil poslan na 1.154 naslovov, odprlo ga je 265 prejemnikov. 
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Slika 5: Novičnik LIFE IP CARE4CLIMATE 
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Slika 6: Novičnik LIFE IP CARE4CLIMATE – analitika 

2.2.4 Novičnik Hiše EU 

Glede na to, da se je prva podnebna kavarna zgodila pred Hišo EU, smo občinstvo o dogodku 
obvestili tudi prek novičnika Hiše EU. Novičnik je bil poslan na 1.261 naslovov. 
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Slika 7: Novičnik Hiše EU 

2.2.5 Objave Evropske komisije v Sloveniji prek Facebooka 

Na FB-strani Evropske komisije je bil pred prvo podnebno kavarno podeljen dogodek, narejen 
na FB-strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Dogodek je bil podeljen v živo z videom. Po 
dogodku je Evropska komisija objavila kratek povzetek ter fotografije z dogodka. Objave je 
všečkalo skupaj 16 uporabnikov.  
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Slika 8: Prenos v živo prek Facebooka 

 

Slika 9: Dogodek na Facebooku 
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Slika 10: Objava na Facebooku po dogodku 

 

2.2.6 Spletni portali 

Na spletnem portalu Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) je v okviru rubrike Evropski 
teden mobilnosti oziroma ETM 2022: Dogodki objavljena najava prve podnebne kavarne. 
Glede na svoj lokalni doseg je bil portal ustrezna za objavo o prvi Podnebni kavarni.  

http://www.ljubljana.si/
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2.3 Zaključek 
Prva Podnebna kavarna je bil po naših pričakovanjih dobro obiskana. Največ zanimanja je 
bila deležna popravljalnica koles, ki jo je izvedlo komunalno podjetje Depo Vrhnika. Med 12. 
in 18. uro so popravili okoli 20 koles. V prihodnje bomo skušali narediti kavarne še bolj 
interaktivne in k razpravi povabiti udeležence. 

 

3 Podnebna kavarna v Portorožu: varčevanje z 
energijo v gospodinjstvih 

 

Druga podnebna kavarna je potekala v sklopu občinskega praznika občine Piran v soboto, 15. 
oktobra, v skladišču soli Grando v Portorožu 

Za strokovni del dogodka so tokrat poskrbeli energetski svetovalci Eko sklada, ki tudi sicer v 
sklopu mreže ENSVET nudijo številne nasvete ter prebivalcem z razgovori pomagajo pri 
izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah.  

 

Vsebinsko središče tokratne kavarne je bilo varčevanje z energijo v gospodinjstvih, predvsem 
kako z majhnimi ukrepi povečati prihranke energije in s tem zmanjšati emisije toplogrednih 

Slika 11: Spletni portal Mestne občine Ljubljana 
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plinov. Uvodno predavanje je pripravil energetski svetovalec Davor Kravanja iz mreže 
ENSVET EKO SKLAD, j. s. Obiskovalce je seznanil s preprostimi energetskimi ukrepi, ki jih 
lahko v vsakem gospodinjstvu uvedemo že danes, a nanje morda niti ne pomislimo. V svojem 
govoru je predstavil javne pozive Eko sklada, namenjene gospodinjstvom, ter poudaril, kako 
lahko na preprost način poskrbimo za izolacijo oken ali smo pri vsakdanjih ukrepih pozorni na 
prihranek energije.  

Kot primere dobre prakse je poudaril pranje perila pri 60 °C, ki porabi manj energije kot pranje 
pri 90 °C, izklop kuhalne plošče nekaj minut pred koncem kuhanja, posode iz toplotno 
prevodnih materialov in tudi načine, kako odtaliti zamrznjeno hrano.  

Po koncu predavanja so se prisotni lahko za nasvete obrnili nanj tudi posamično, s konkretnimi 
primeri iz svojih gospodinjstev 

Dogodka se je udeležilo okoli 30 udeležencev, pri čemer so se le štiri osebe podpisale na 
seznam prisotnih. 

Spremljevalni program 

Obiskovalci podnebne kavarne so se lahko tudi tokrat preskusili v znanju s področja 
podnebnih sprememb, in sicer z vprašanji, ki jim jih je prineslo podnebno kolo. Zadišali so 
kava Zadruge Buna in čokoladni piškoti, narejeni samo iz sestavin znanega izvora iz pravične 
trgovine. 

Tokrat nam je pri opremljanju prostora kavarne na pomoč priskočil center ponovne uporabe 
Druga roka iz Pirana, kjer so še enkrat dokazali, da lahko odsluženi naslonjači vnovič oživijo. 

Slika 12: Udeleženci podnebne kavarne 
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Vzdušje kavarne pa je popestrila tudi podelitev nagrade varuh okolja, ki sta jo prejela Silvester 
Opara in Bogdan Kozina. Podelili so jo predstavniki javnega podjetja Okolje Piran, in sicer za 
opravljeno okoljevarstveno delo, ki daje pogum za naprej, hkrati pa je tudi spodbuda vsem 
drugim, ki usmerjajo svoj čas in energijo v skupno dobro.  

 

Slika 13: Pohištvo iz CPU Druga roka Piran 

3.1 Objave o dogodku 
Širša predstavitev podnebne kavarne je potekala na družbenih omrežjih in v lokalnih medijih. 
Ker je bil dogodek del občinskega praznika, je bil oznanjen tudi na plakatnih prostorih občine 
Piran (OOH). 

3.1.1 Družbena omrežja 

Na družbenih profilih Care4Climate smo oblikovali dogodek in naredili več objav. Dogodek na 
Facebooku je neposredno dosegel 174 oseb, objave o dogodku pa 336 oseb.  



 
 

21 
 

 

 
 

 

Slika 14: Dogodek na Facebooku 

 

Slika 15: Objava na Linkedinu 
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Slika 16: Objava na Twitterju 

 

Slika 17: Twitter poročilo 

 

Slika 18: Poročilo na Twitterju 
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Slika 19: Objava na Facebooku 

 

Dogodek so delili tudi podporniki projekta. 
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Slika 20: Objava na FB-strani Občine Piran – Comune di Pirano 

 

Slika 21: Objava na FB-strani Okolje Piran 
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Slika 22: Objava na FB-strani Eko sklada 

 

3.1.2 Preostala promocija 

Širšo predstavitev Podnebne kavarne so z objavo na spletnih straneh podprli Eko sklad, 
Občina Piran in ŠOUP (Študentska organizacija Univerze na Primorskem). Od lokalnih 
medijev je bila Podnebna kavarna omenjena na Radiu Koper. Z objavo se je strinjala tudi TV 
Koper, ki pa je zaradi zasedenosti partnerjev ni izvedla.  

V sklopu praznika se je Podnebna kavarna oglaševala tudi na obcestnih panojih na območju 
Občine Piran.   
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Slika 23: Objava na spletni strani Eko sklada 



 
 

27 
 

 

 
 

 

Slika 24: Objava na spletni strani Občine Piran 

 

Slika 25: Objava na spletni strani ŠOUP 
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Slika 26: Objava Radia Koper 
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Slika 27: Plakatni prostori občine Piran 

3.2 Zaključek 
Ker je podnebna kavarna bolj kot s predavanjem o varčevanju z energijo v gospodinjstvih 
udeležence pritegnila z individualnim svetovanjem, bomo dogodke oglaševali kot svetovalnice 
in ne kot predavanja. Poleg širše predstavitve prek družbenih omrežij bomo kavarne v 
prihodnje oglaševali bolj neposredno, zato se bomo povezali z lokalnimi interesnimi 
skupinami.  
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4 Podnebna kavarna v Novem mestu: 
varčevanje z energijo v gospodinjstvih 

Karavana podnebne kavarne se je na svoji poti ustavila v Novem mestu, kjer je v atriju 
knjižnice Mirana Jarca beseda tekla o načinih varčevanja z energijo v gospodinjstvih. 

V sproščenem kavarniškem vzdušju smo s prisotnimi razpravljali o tem, kako lahko kot 
posamezniki z ukrepi v domačem okolju prihranimo in prispevamo k blaženju podnebnih 
sprememb. Za strokovni del dogodka so poskrbeli Pia Primec, MZI, podsekretarka, Direktorat 
za trajnostno mobilnost in prometno politiko; Davor Rašić, MZI, podsekretar, Direktorat za 
energijo, sektor za rabo energije; in Marjeta Zupančič, neodvisna strokovnjakinja in 
energetska svetovalka mreže Ensvet ter vodja pisarne Ensvet v Novem mestu, Trebnjem in 
Črnomlju. Z različnih zornih kotov so osvetlili ukrepe učinkovite rabe energije, in sicer na 
področju trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti in načinov varčevanja z energijo v 
stanovanjskih objektih. 

Sogovorniki so posebej navedli takoj izvedljive ukrepe, s katerimi lahko prihranimo v 
družinskem proračunu. Davor Rašić je kot enega pomembnejših ukrepov poudaril 
pomembnost uporabe pomivalnega stroja, ki v primerjavi z ročnim pomivanjem posode porabi 
manj tople vode. Dodal je tudi, da lahko veliko energije za pogrevanje hrane in vretje vode 
privarčujemo z uporabo mikrovalovne pečice in grelnika vode namesto štedilnika.  

Občutno lahko prihranimo tudi na področju trajnostne mobilnosti, ki po podatkih SURS obsega 
17 % stroškov v družinskem proračunu. Pia Primec je velik pomen pripisala ukrepom, kot so 
uporaba javnega prevoza, kolesarjenje in hoja, zmanjšanje hitrosti na avtocesti s 130 na 100 
km/h, zanemariti pa ne gre tudi količine prtljage v ali na avtomobilu, ki prav tako prispeva k 
porabi goriva. Prisotni so med razpravo opozorili na manj učinkovit javni prevoz zunaj večjih 
mest in se spomnili na nekoč vsakdanje delavske avtobuse, Primec pa je v odgovor kot eno 
od rešitev trajnostnega načina prevoza na delo omenila sopotništvo ter poudarila, da v 
Sloveniji veliko pozornosti namenjamo razvoju učinkovitejšega javnega prevoza. Med 
prisotnimi smo tudi preverili, koliko jih pozna evropski teden mobilnosti, in večina jih je z 
dvignjeno roko potrdila, da so dejavnosti evropskega tedna mobilnosti široko prepoznavne. 

Veliko pozornost je pritegnilo tudi področje energetske prenove stavb. Marjeta Zupančič je 
kot enega prvih ukrepov prenove svetovala menjavo oziroma popravilo dotrajanih oken, ki mu 
mora pogosto slediti ustrezen prezračevalni sistem. Kot energetsko učinkovito je navedla 
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), ki je med prisotnimi 
poželo veliko zanimanja in vodilo v poglobljeno razpravo.  

4.1 Spremljevalni program 
Po končani razpravi so obiskovalci podnebne kavarne tudi tokrat z veseljem pokusili kavo iz 
zadruge Buna in čokoladne piškote, narejene iz čokolade iz pravične trgovine. Z veliko vneme 
so vrteli podnebno kolo sreče in uspešno odgovarjali na vprašanja o podnebnih spremembah. 
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Knjižnični prostor je bil okrašen z risbami vrtčevskih otrok, ki so nastale v sklopu letošnjega 
evropskega tedna mobilnosti, kar je simbolno lepo zaokrožilo dogodek. 

 

Slika 28: Udeleženci v Novem mestu 

4.2 Objave o dogodku 
Dogodek se je oglaševal prek družbenih omrežij, lokalnih medijev in neposrednega stika z 
interesnimi skupinami. 

4.2.1 Družbena omrežja 

Na družbenih profilih Care4Climate smo oblikovali dogodek in naredili več objav. Dogodek na 
Facebooku je neposredno dosegel 171 oseb, objave o njem pa 232 oseb.  
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Slika 29: Dogodek na Facebooku 
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Slika 30: Objava na Twitterju 

 

Slika 31: Objava na Instagramu 
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Slika 32: Objava na Linkedinu 

4.2.2 Lokalni mediji 

Od lokalnih medijev so podnebno kavarno napovedali oziroma poročali o dogodku številni 
lokalni mediji (tisk, splet radio in TV): 

• Radio Sraka (Naš vsakdanjik: LIFE IP CARE4CLIMATE (klipingmap.com) 
• Radio Krka (Podnebna karavana v Novem mestu (klipingmap.com) 
• Dolenjska.eu (Načini varčevanja z energijo v gospodinjstvih (klipingmap.com) 
• Dolenjski list (Objava | Dolenjski list) 
• Vaš kanal (Kako varčevati z energijo v gospodinjstvih? – Vaš kanal (vaskanal.com) 

4.2.3 Preostala promocija 

Dogodek je prek svojih objav napovedala Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.  

Z vabilom na dogodek smo neposredno nagovorili tudi lokalne interesne skupine:  

https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/11/04/c3b56cc9-5c1c-11ed-923c-f53f32980a0e&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlayer=true&dcStringToken=b6ead9de-b0e1-4e16-85eb-6c323993ac3f&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/11/03/505fcc9d-5b9a-11ed-ac78-d5678d5a1ab4&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlayer=true&dcStringToken=b6ead9de-b0e1-4e16-85eb-6c323993ac3f&processType=0
https://www.dolenjskilist.si/2022/11/08/267635/napovedniki/prireditve/Alternativni_vecer_Podnebna_kavarna__Nacini_varcevanja_z_energijo_v_gospodinjstvih__Knjiznica_Mirana_Jarca/
https://vaskanal.com/kako-varcevati-z-energijo-v-gospodinjstvih/
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• Mestna občina Novo mesto,  
• Klub študentov Novo mesto,  
• Društvo upokojencev Novo mesto,  
• Okoljevarstveno društvo Bober. 

 

Slika 33: Objava Mestne občine Novo mesto 
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Slika 34: Objava Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 

4.3 Udeležba na dogodku 
Dogodka se je v živo udeležilo okoli 40 oseb, od tega se jih je na seznam udeležencev 
podpisalo sedem. Lista udeležencev je v priponki. 

Na dan dogodka smo pogovor tudi v živo prenašali na FB-profilu Care4Climate. Dogodka se 
je na daljavo udeležilo 171 oseb. 
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Slika 35: Prenos v živo prek Facebooka 
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Slika 36: Udeleženci 

4.4 Zaključek 
Neposredno komuniciranje se je v praksi izkazalo za učinkovito, saj je večina udeležencev 
prišla prav iz nagovorjenih interesnih skupin. Opazili smo, da so udeleženci na dogodek prišli 
dobro pripravljeni, celo z vnaprej pripravljenimi vprašanji, kar je kavarno spremenilo v 
interaktivno razpravo. 

5 Podnebna kavarna v Domžalah: varčevanje z 
energijo v gospodinjstvih 

Za zaključek letošnjega leta je v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE podnebna kavarna 
gostovala v knjižnici Domžale, vsebinsko pa jo je nadgradilo zanimivo predavanje o načinih 
varčevanja z energijo v gospodinjstvih.  

Skozi uvodni del nas je popeljal dr. Ivan Kenda, dolgoletni energetski svetovalec, ki je z 
zanimivim predavanjem pritegnil pozornost obiskovalcev. Kenda ni opozarjal samo na načine 
varčevanja v gospodinjstvu, ampak je navedel tudi razloge, zakaj moramo v vsakdanjem 
življenju preudarno ravnati z naravnimi viri. Njegovo predavanje je slonelo na oprijemljivih 
primerih in je bilo polno konkretnih nasvetov, ki jih je mogoče hitro uvesti v življenje. Tako je 
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kot enega večjih porabnikov energije v gospodinjstvu poudaril likalnik in svetoval 
kratkotrajnejše likanje na nižji temperaturi. Pri tem moramo paziti le, da perilo pred obešanjem 
dobro stresemo in ga poravnamo. Poudaril je, da varčevalni ukrepi ne pomenijo, da se 
moramo odreči ugodju.  

Razprava se je nato nadaljevala še z gostoma z ministrstva za infrastrukturo: Pio Primec, 
podsekretarko na Direktoratu za trajnostno mobilnost in prometno politiko, ter Davorjem 
Rašićem, podsekretarjem na Direktoratu za energijo, v sektorju za rabo energije. Gostje so z 
različnih vidikov obravnavali ukrepe učinkovite rabe energije, in sicer na področju trajnostne 
mobilnosti, energetske učinkovitosti in praktičnega varčevanja z energijo v stanovanjskih 
objektih.  

Davor Rašić je med drugim razblinil mit, da je ročno pomivanje bolj energetsko učinkovito kot 
strojno. Pojasnil je, da je to prepričanje zmotno, saj pomivalni stroj v primerjavi z ročnim 
pomivanjem posode porabi manj tople vode. Ravno nasprotno pa velja za sušilni stroj, saj 
lahko perilo veliko bolj učinkovito posušimo na zraku, s tem pa mu tudi podaljšamo življenjsko 
dobo. Predstavil je orodje Belt, ki omogoča izračun energetske učinkovitosti gospodinjskih 
aparatov. Z njim lahko preverimo, kateri aparat v našem gospodinjstvu je najmanj učinkovit, 
če razmišljamo o menjavi z učinkovitejšim.  

Podobno kot pri gospodinjskih aparatih lahko izračunamo tudi strošek avtomobila. Pia Primec 
je spomnila, da smo Slovenci prav na vrhu Evrope po višini stroškov, ki jih v družinskem 
proračunu namenimo za mobilnost. Ti obsegajo kar 17 %, zato imamo na tem področju veliko 
možnosti za prihranek. Velik pomen je pripisala ukrepom, kot so uporaba javnega prevoza, 
kolesarjenje in hoja ter zmanjšanje hitrosti na avtocesti s 130 na 110 km/h, kot najbolj 
energetsko neučinkovito obliko prevoza pa je navedla vožnjo enega človeka v avtu. Med 
prednostmi trajnostnih oblik mobilnosti je poudarila dobro počutje, večjo zbranost na delovnem 
mestu in prihranek v osebnem proračunu, zanemariti pa ne gre tudi socialnega vidika, ki nam 
ga, denimo, nudita hoja ali skupni prevoz na delo.  

Občinstvo je dogodek dobro sprejelo. Eden od udeležencev je predstavil svoj račun za 
elektriko, gostje pa so mu pojasnili nekatere postavke, ki jih vsebuje. Slušatelji so 
strokovnjakom postavljali vprašanja in z njimi izmenjali svoja mnenja.  

Dogodek smo prenašali v živo prek Facebooka. Posnetek je dosegel 192 oseb. 
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Slika 37: Prenos v živo prek Facebooka 
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5.1 Spremljevalni program 
 

Na dogodku so bili na voljo kava iz pravične trgovine in piškoti, narejeni iz čokolade iz pravične 
trgovine, ki so obiskovalcem podnebne kavarne zelo teknili. Za oboje so poskrbeli v Zadrugi 
Buna. Prisotni so z veliko vneme vrteli podnebno kolo sreče in uspešno odgovarjali na 
vprašanja o podnebnih spremembah, za kar so si prislužili trajnostne praktične nagrade.  

5.2 Objave o dogodku 
Dogodek se je oglaševal prek družbenih omrežji, lokalnih medijev in v neposrednem 
stiku z interesnimi skupinami. Vabilo smo poslali: 

• Društvu Ajda Domžale, 
• Občini Domžale, 
• Planinskemu društvu Domžale, 
• Društvo Florjan, 
• Čebelarskemu društvu Domžale, 
• domžalskim skavtom, 
• TV Medvode, 
• Mladinskemu svetu Domžale. 

Knjižnica je objavila dogodek tudi na plakatu dogodkov za december 2022. 

Dogodek so objavili različni lokalni spletni portali: 

• https://www.domzale.si/objava/709417, 
• https://www.modre-novice.si/aktualno/podnebna-kavarna-o-nacinih-varcevanja-v-

domzalah/, 
• https://domzalec.si/novice/obvestila/nacini-varcevanja-z-energijo-v-gospodinjstvih/, 
• https://www.facebook.com/MSDomzale/posts/5688581104555147, 
• https://www.knjiznica-domzale.si/Koledar-dogodkov-in-prireditev. 

https://www.domzale.si/objava/709417
https://www.modre-novice.si/aktualno/podnebna-kavarna-o-nacinih-varcevanja-v-domzalah/
https://www.modre-novice.si/aktualno/podnebna-kavarna-o-nacinih-varcevanja-v-domzalah/
https://domzalec.si/novice/obvestila/nacini-varcevanja-z-energijo-v-gospodinjstvih/
https://www.facebook.com/MSDomzale/posts/5688581104555147
https://www.knjiznica-domzale.si/Koledar-dogodkov-in-prireditev
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Slika 38: Objava Občine Domžale 

  

 

Slika 39: Objava Mladinskega Sveta Domžale 
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5.2.1 Objave na družbenih omrežjih projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 

Na družbenih profilih projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo oblikovali dogodek in 
naredili več objav. Objave so skupaj dosegle 347 oseb. 

 

 

Slika 40: Objava na Twitterju  
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Slika 41: Objava na Facebooku 
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Slika 42: Objava na Linkedinu  

 

5.3 Zaključek 
Zadnja Podnebna kavarna v letu 2022 je bila v Knjižnici Domžale. Vsebina predavanja je bila 
tehtna in zanimiva. Udeleženci so prišli na dogodek pripravljeni in so zastavljali konkretna 
vprašanja. 
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6 Povzetek 
V letu 2022 smo v obdobju od septembra do decembra izvedli štiri podnebne kavarne 
(Ljubljana, Portorož, Novo mesto in Domžale). Vsaka kavarna je bila organizirana zase, na 
edinstven način, da se ja kar najbolje prilegala prostoru in času. 

V sproščeni toplini kavarniškega druženja smo s širšim občinstvom razpravljali o tem, kako 
lahko kot posamezniki z ukrepi v domačem okolju prihranijo in prispevajo k blaženju 
podnebnih sprememb. Za strokovni del dogodka so vsakokrat poskrbeli strokovnjaki s 
področja trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti in načinov varčevanja z energijo v 
stanovanjskih objektih. Glede na odziv udeležencev so bila predavanja tehtna in zanimiva, saj 
so na koncu postavljali številna vprašanja. Predavanja so se tako vsakokrat končala s 
sproščeno razpravo. 

Dogodek so popestrile zanimive dejavnosti, kot so kolo sreče (nagradni podnebni kviz z 
vprašanji o podnebni problematiki), popravljalnica koles, razstave partnerjev in podobno.  

Udeležencem smo v toplem kavarniškem vzdušju vsakokrat postregli kavo in prigrizke, zato 
so se ti po dogodku še nekoliko zadržali in sproščeno poklepetali s strokovnjaki. 

Cilj podnebnih kavarn, da dosežejo in v razpravo povabijo čimvečje občinstvo, je bil tako 
dosežen, zato si bomo v letu 2023 prizadevali za še nadaljnjo pripravo teh dogodkov.  
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