
 

»E-avto za mlade« pripravljen na vožnjo 

PREDELAVA AVTOMOBILA NA ELEKTRIKO 

ŠOLANJE: 

1. Pogonski del električnega 

avtomobila sestavljata elektromotor 

in krmilnik, njihovo delovanje. 

2. Baterije, vezava baterij in nevarnosti 

3. Nosilci in adapterske plošče za el. 

Vozila 

4. Vse komponente električnih vozil  

5. Polnjenje električnih vozil  

6. Vožnje električnih avtomobilov  

 

Elektro motor avta pripravljen za vgradnjo 

  

V projektu e-avto mladi 
so sodelovali:  

 

 

 

 

 

O AAG 
Društvo Alpe Adria Green  je Mednarodna nevladna 
organizacija za varstvo okolja in narave, združuje 
domače in tuje  nevladne organizacije za varstvo 
okolja in narave ter druge pravne osebe, katerih 
dejavnost vključuje varstvo okolja in narave, z 
enotnim namenom usklajevanja in uresničevanja 
programov na področju varstva in izboljševanja 
okolja in narave in deluje na področju jugovshodne 
evrope                                                                  
GSM:  051 311 450 
E-pošta: info@alpeadriagreen.com 

Splet: [Spletni naslov]

 

 ALPE ADRIA GREEN 
Cesta franceta Prešerna 26 
4270 Jesenice,Slovenija 
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Montaža eletričnega motorja 

 

 
Ena izmed prioritet delovanja AAG je tudi 
ozaveščanje mladih v okviru rednega 
šolskega izobraževanja. Tako smo v okviru 
letošnjega ozaveščevalnega programa v 
AAG pripravili projekt E-AVTO-MLADI, s 
katerim smo dijakom srednjih tehničnih šol 
prikazati in jih seznaniti z možnostmi 
predelave osebnih avtomobilov z motorji na 
bencinski bogon v motorje na elketrični 
pogon. S tem smo širšo slovensko javnost 
opozoriti na vedno večje naraščanje 
avtomobilskega prometa v sodobni družbi, 
kar je ena največjih groženj za zdravo okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJNOSTNI NAMEN PROJEKTA 

Spodbujanje okolja za ustvarjanje lokalnih 
zelenih delovnih mest; 

Specializirano izobraževanje dijakov ima več 
dodanih vrednosti: promocija deficitarnih 
poklicev in  usposabljanje za nova delovna 
mesta v gospodarskih panogah prihodnosti, 
konkretno  na področju e-avtomobilov 
(servis, promocija – prodaja – svetovanje, 
inoviranje, potencialni kupci, idr.) 

Promocija trajnostnega urbanega razvoja, ki 
vključuje trajnostno mobilnost: 

Vzporedno smo izvajali promocijske 
aktivnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v 
širši javnosti, z opisom projekta (video, 
prospekti, TV predstavitve), z uporabo 
predelanega električnega avtomobila za 
izvajanje promocijskih dejavnosti ter 
dejavnosti AAG. Vse promocijske dejavnosti 
so potekale  z navedbo ključne udeležbe Eko 
sklada. 

Izdelava programa rednega usposabljanja 
mladine v deficitarnih poklic v uporabi nove 
tehnologije; 

Na podlagi predelave avtomobila na 
bencinski pogon v avtomobil na električni 
pogon, njegovih delov, o možnostih 
izboljšav – inoviranje, o testiranjih, o 
električnem pogonu na splošno in 
primerjalnem pregledu električnih osebnih 
vozil v svetu in pri nas, smo pripravili 
predlog izobraževalnega programa  in ga 
predlagali pristojnemu ministrstvu za 
vključitev v redni učni program za srednje 
tehnične šole. 

 

 

 

Del »ekipe«, ki se je udeležila usposabljanja. 

»PROJEKT E-AVTO ZA 

MLADE« JE 

SUBVENCIONIRAN S 

STRANI EKO SKLADA 

V izobraževalnem programu projekta, ki je 
potekal v inštitutu Metron je sodelovalo 17 
dijakov iz srednje tehničnih šol in 8 mentorjev. V 
enotedenskem izobraževanju je bil en dan 
namenjen teoriji, štirje dnevi pa pratičnemu delu 
predelave bencinskega avta« Smart for too« v 
električni avto.   

 


