


Občina Loški Potok si s projektom Vozimo na 
sonce prizadeva za promocijo obnovljivih virov 
energije ter boljšo vključenost starejših v družbo.

Partnerji projekta:

- OBČINA LOŠKI POTOK

- LESNA ZADRUGA LOŠKI POTOK z.b.o., so.p.

- DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK



Naloge posameznega partnerja v projektu:

➢ Prijavitelj in vodilni partner v projektu
➢ Nabavi električno vozilo e-Golf
➢ Nabavi demo paket za predstavitev delovanja sončne 

elektrarne
➢ Sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem za izvedbo klicnega 

centra za naročanje brezplačnih prevozov za starejše
➢ Vodi celotno koordinacijo med partnerji
➢ Skrbi za promocijo projekta širši javnosti

• OBČINA LOŠKI POTOK



Električno vozilo e-Golf

Doseg po standardu NEDC 300 km
Moč polnjenja na DC polnilnici 50 kWh
Moč polnjenja na AC polnilnici 7,2 kWh
Kapaciteta baterije kWh 35,8 KWh
Poraba kW/100km 14,1 – 13,2 KWh/100km
Garancija na vozilo 2 leti / neomejeno št. km
Garancija na baterijo 8 let / 160.000 km



Demo paket za izobraževanje mladih o delovanju 
sončne elektrarne in pomenu čiste energije



Občina Loški Potok je z zavodom Zlata Mreža 
sklenila pogodbo o sodelovanju „Izboljšanje 
trajnostne mobilnosti na socialnem področju v 
Občini Loški Potok“ (PROSTOFER)



Promocija projekta „VOZIMO NA SONCE“

➢ Lokalni časopis „ODMEVI“
➢ Oglasni panoji po Občini Loški Potok
➢ Delitve letakov na javnih mestih
➢ Predstavitev na prireditvah (sestanki, občni zbori, …)
➢ Predstavitev projekta v sosednjih občinah



Naloge posameznega partnerja v projektu:

➢ Partner v projektu

➢ Zgradi sončno elektrarno velikosti 33,3 Kw

➢ Izvaja nadzor nad delovanjem polnilnih postaj za 
električna vozila

• LESNA ZADRUGA LOŠKI POTOK z.b.o., so.p.



Sončna elektrarna velikosti 33,3 KW



Polnilna postaja za električna vozila, ki se nahaja 
pod nadstreškov na katerem je sončna 
elektrarna



Naloge posameznega partnerja v projektu:

➢ Partner v projektu

➢ Zagotavlja prostovoljce za izvajanje brezplačnih 
prevozov

➢ Izvajanje brezplačnih prevozov starejših

➢ Izvedba delavnic na osnovni šoli na temo delovanja 
sončne elektrarne

• DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK



Prostovoljci, ki opravljajo brezplačne prevoze 
starejših občanov z električnim vozilom



Izvedba delavnic na osnovni šoli s pomočjo 
demo kompleta, ki predstavlja delovanje sončne 
elektrarne Projekt zagotavlja 

čisto, obnovljivo 
energijo za okolje in 
energetsko 
samooskrbnost s 
pomočjo sončne 
elektrarne. 


