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NEP pred javno obravnavo 
Na nov Nacionalni energetski program (NEP) smo čakali 

dolgo. Gre za obsežno strokovno delo, zadnjega pol leta pa se 
mučimo z okoljskim poročilom. To je namreč obvezni 
spremljajoči dokument, ki mora dobiti zeleno luč vseh 
zaščitniških služb. Najbolj se zapleta z vodarji in 
naravovarstveniki. 

NEP ima 17 podpoglavij, od katerih je na častnem prvem 
mestu učinkovita raba energije. Naši cilji so silno ambiciozni, a 
v resnici bodo takšni cilji po vsej verjetnosti na ravni EU 
obvezni. Energetska učinkovitost se bo morala do leta 2020 izboljšati za 20 % in do 
leta 2030 za 27 % glede na projekcije iz leta 2008 (scenarij PRIMES). Poleg tega 
načrtujemo zmanjšanje rabe končne energije brez prometa za več kot 7 % do leta 2020 
glede na leto 2008 in ničelno rast rabe končne energije med letoma 2020 in 2030. To 
bo zahtevalo dosledno uveljavljanje učinkovite rabe energije, ki bo imelo pri razvoju 
Slovenije prednost pred drugimi ukrepi. Operativno to pomeni zagotoviti 100-odstotni 
delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 
2020 in v javnem sektorju do leta 2018, zmanjšanje stroškov za energijo v javnem 
sektorju za 40 mio EUR/leto do leta 2015, za 85 mio EUR/leto do leta 2020 in za 130 
mio EUR/leto do leta 2030 ter obvladovanje rasti rabe električne energije brez rabe v 
prometu tako, da bo rast manjša kot 5 % do leta 2020 in manjša kot 7 % do leta 2030 
glede na rabo v letu 2008. 

Vse to pomeni, da bomo z učinkovito rabo energije dobesedno obsedeni. Novi 
PURES je že sprejet in v prihodnje bo še strožji. Vse več izdelkov bo imelo predpisano 
minimalno energetsko učinkovitost in oznako energetske potrate. Javna naročila in celo 
državne pomoči bomo ozelenili. Vse javne stavbe bodo na fasadi nosile energetsko 
izkaznico. Davčna in cenovna politika bo vse bolj prestreljena z energetsko 
učinkovitostjo. Taka bo tudi stanovanjska politika, politika spodbujanja podjetništva, 
raziskovalna in razvojna politika. Tudi prostorsko načrtovanje se bo moralo v temeljih 
spremeniti in se vrniti k prastarim načelom. Naši dedje so bili namreč pri razmestitvi 
dejavnosti v prostoru glede energijske varčnosti zelo ozaveščeni. 

Vse to se bo močno dotaknilo vsakogar. Vsi se bomo izobraževali, vsem se bo 
spremenilo vsakdanje življenje. Seveda nas bo vse to tudi veliko stalo. Za blaženje 
prehoda usposabljamo Eko sklad, ki zbira prispevek za energetsko učinkovitost, 
namenjen subvencijam slovenskim gospodinjstvom. Samo lani se je na razpis Eko 
sklada prijavilo 20.500 slovenskih gospodinjstev. Gre za pravo ljudsko gibanje, saj ta 
številka predstavlja približno 4,5 % slovenskih gospodinjstev. Javnim stavbam, javni 
razsvetljavi in industriji nudimo kohezijska sredstva. Sicer pa se v ukrepe za 
energetsko učinkovitost stekajo velikanska zasebna sredstva. Tako je tudi prav, saj to 
predstavlja najbolj normalno reakcijo na dvig cen energentov. 

O drugem glavnem ambicioznem cilju NEP, ki predstavlja tudi že predpisano EU 
obveznost, tokrat raje ne govorim. Gre za doseganje 25-odstotnega deleža obnovljivih 
virov energije v strukturi končne rabe energije. Preskok s sedanjih 16 % na 25 % leta 
2020 bo zahteval strahotne napore in bojim se, da nam celo ne bo uspelo. Do leta 
2020 bi morali postaviti vsaj 60 vetrnih turbin, stotine malih hidroelektrarn, del verige 
HE v srednjem toku Save, ogromno novih sončnih elektrarn itd. Denar za vse to se 
nekako še najde, hujše so omejitve pri umeščanju v prostor. A o tem kdaj drugič. 

mag. Janez Kopač, MG 
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RAZPISI 

Za naslednje, tretje odpiranje morajo biti vloge predložene 
do 1. junija. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani 
http://www.mg.gov.si/, v rubriki Razpisi. 

Jožef Pogačnik, MG  

Nov javni poziv Eko sklada za občane   

Eko sklad je 8. aprila v Uradnem listu RS objavil nov poziv 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov (z oznako 45OB11), 
ki občanom ponuja 8 milijonov EUR ugodnih kreditnih 
sredstev za financiranje okoljskih naložb. Mednje sodijo tudi 
naložbe na področju učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije, kot so: vgradnja sodobnih naprav in 
sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople 
vode, vgradnja solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev 
naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov 
energije, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna 
izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske 
stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup 
gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali višjega ali 
nakup vozil na električni ali hibridni pogon. 

Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov 
naložbe, in sicer do največ 20.000 EUR in ne manj kot 1.500 
EUR. Pri finančno zahtevnejših naložbah, kot so gradnja 
nizkoenergijske ali pasivne hiše, namestitev naprav za 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, 
nakup novih osebnih vozil na električni ali hibridni pogon ter 
obsežnejša obnova obstoječih stanovanjskih stavb z izvedbo 
najmanj treh ukrepov, je posamični kredit lahko višji, in sicer 
40.000 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe. 

Eko sklad občanom ponuja kredite po spremenljivi 
obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 % in odplačilno dobo 
do 10 let. Več informacij najdete na spletni strani http://
www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. 

Vesna Vidič, Eko sklad 

Drugi javni razpis za kotle na lesno 
biomaso zaključen   

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje med letoma 2007 in 2013, 
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne 
usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo sta 
bila objavljena dva razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev 
za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na les-
no biomaso (KNLB1 in KNLB2). Drugi javni razpis Individualni 
sistemi ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – 
KNLB2 je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo 21. maja 2010 
v Uradnem listu RS, št. 40/10. Marca letos je komisija za 
ocenjevanje in potrjevanje projektov izvedla zadnje odpiranje 
vlog, ki so na javni razpis prispele do 3. marca. 

Razpis za učinkovito rabo 
električne energije 

Ministrstvo za gospodarstvo je v Uradnem listu RS, št. 
102/10, objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij za 
večjo učinkovitost rabe električne energije za obdobje med 
letoma 2011 in 2013 – UREE1, ki je namenjen gospodarskim 
družbam. Sofinancira se del upravičenih stroškov v razmerju 
85 % iz kohezijskega sklada Evropske unije in 15 % iz 
proračuna Republike Slovenije, pri čemer se upoštevajo 
pravila za dodeljevanje državnih pomoči. 

Izvedeni sta bili že dve odpiranji, na razpis pa je doslej 
prispelo 17 vlog. Skupna predračunska vrednost upravičenih 
stroškov za te projekte znaša 3,7 milijona evrov. Ocenjujemo, 
da bo za sofinanciranje projektov, ki bodo izpolnjevali pogoje 
razpisa, porabljenih približno milijon evrov. 

Za leto 2011 sta razpisana dva milijona evrov. Preostanek 
sredstev bo praktično na razpolago samo še na tretjem 
odpiranju, in sicer za projekte, ki bodo lahko zaključeni do 30. 
9. 2011. Projekti, ki bodo izvedeni po tem datumu, bodo lahko 
sofinancirani iz sredstev za leto 2012, in sicer do skupne 
višine sredstev dva milijona evrov oziroma leta 2013 do 
skupne višine sredstev 2,5 milijona evrov. 

Na obeh javnih razpisih je bilo na voljo 8,4 milijona evrov 
nepovratnih sredstev; 85 % jih prispeva evropski kohezijski 
sklad, preostanek pa Republika Slovenija. Komisija je 
obravnavala 63 vlog. Odobrila jih je 52, njihova skupna 
vrednost znaša 4,3 milijona evrov. Preostala sredstva bodo na 
voljo na naslednjem razpisu. 

S pomočjo teh finančnih spodbud je bilo vgrajenih 58 
biomasnih kotlov s skupno močjo 43,1 MW. Moči teh kotlov se 
gibljejo od 150 kW do 5 MW. Pričakuje se, da bodo kotli letno 
proizvedli okoli 99,0 GWh toplotne energije. Zaradi boljših 
izkoristkov bodo ti kotli na leto prihranili tudi okoli 37,2 GWh 
končne energije. Najštevilčnejši prejemniki nepovratnih 
sredstev po omenjenih razpisih so podjetja in samostojni 
podjetniki, ki delujejo v lesnopridelovalnem sektorju. 

Na Ministrstvu za gospodarstvo že pripravljajo nov javni 
razpis (KNLB3), ki bo v Uradnem listu RS in na spletnih 
straneh ministrstva predvidoma objavljen maja. Upravičenci za 
finančne spodbude po tem razpisu bodo gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, društva in ustanove ob 
pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Na javnem razpisu 
bo predvidoma zagotovljenih 9 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev za obdobje 2011-2015. 

Tomaž Svenšek, MG 

Kotlovnica na lesno biomaso v podjetju EMLES d.o.o.    

http://www.mg.gov.si/�
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html�
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html�
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html�
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html�
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 INTERVJU

Aprila 1996, pred petnajstimi leti, smo v prvi številki biltena 
poročali o sprejemu Resolucije o strategiji rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo, zdaj pa smo, v povsem novih okoliščinah, 
pred sprejemom pomembnih dokumentov in sredi črpanja 
sredstev iz evropskih skladov. Nedvomno je dovolj razlogov 
za razgovor z mag. Darjo Radič, ministrico za gospodarstvo. 

1. Letošnje leto je prelomno, saj je v zaključni fazi 
priprava novega državnega energetskega programa in 
energetskega zakona. 

Nov nacionalni energetski program je obsežen dokument, 
katerega priprava je bila razmeroma dolga. Kaže, da smo 
prišli do dokumenta, ki bo šel v javno obravnavo in nato v 
sprejem na vlado in državni zbor. Nacionalni energetski 
program bo določil bodoče trende v energetiki, prav tako, če 
ne še bolj pomembno pa je, da bo začrtal tudi trende pri 
porabi energije. Učinkovita raba energije je ključna usmeritev 
novega programa.  

Vzporedno poteka tudi priprava novega energetskega 
zakona, ki bo v naš pravni red prenesel vse direktive s 
področja energije, ki so bile sprejete v zadnjih dveh letih. 
Zakon bo omogočil  izvedbo novih mehanizmov za doseganje 
ciljev nacionalnega energetskega programa. 

2. Kako ocenjujete vlogo obnovljivih virov energije in 
učinkovitosti rabe energije? 

Učinkovita raba energije je ključni element nove 
energetske politike kot tudi razvojnih politik nasploh. 
Povečanje učinkovitosti je predpogoj za doseganje 
energetskih ciljev na področju zanesljivosti oskrbe in glede 
povečanja deleža obnovljivih virov energije. Učinkovita raba 
energije predstavlja tudi stroškovno najbolj optimalen način za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zato predstavlja tudi 
ključni element »podnebne« politike.  

Projekti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije pozitivno vplivajo na zaposlovanje in gospodarstvo. 
Večino tehnologij proizvajajo podjetja v Sloveniji. Tudi vsa 
vgradnja in montaža poteka v Sloveniji, opravljajo jo slovenska 
podjetja. Kaže, da bodo projekti učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov v prihajajočih letih motor slovenskega gradbe-
ništva in gospodarstva nasploh. Vedno bolj postaja jasno, da 
bosta raba obnovljivih virov energije in učinkovita raba ener-
gije dva od ključnih elementov konkurenčnosti gospodarstev.  

3. V zadnjem obdobju so se javna sredstva za 
spodbujanje URE in OVE znatno povečala … 

Leta 2010 smo končno zagotovili dovolj sredstev za 
izvajanje nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost za obdobje 2008–2016. 

Virov sredstev je več, začnimo s sredstvi kohezijskega 
sklada, ki smo jih na ministrstvo dobili skupaj s kadrovsko 
podhranjenim oddelkom konec leta 2009. Oddelek za kohezijo 
znotraj Direktorata za energijo smo kadrovsko okrepili in sami 
oziroma s sodelujočimi ministrstvi izvedli več razpisov za 
energetsko sanacijo bolnišnic, za daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso in za učinkovito rabo električne energije. V kratkem 
bo objavljenih še nekaj razpisov za energetsko sanacijo 
visokih šol in študentskih domov, srednjih šol in dijaških 
domov ter socialnovarstvenih zavodov, pa tudi za energetsko 
učinkovito javno razsvetljavo. 

Sredstva za energetsko obnovo 
eno- in večstanovanjskih stavb smo 
zagotovili iz dodatka za energetsko 
učinkovitost, ki ga plačujejo vsi porab-
niki energije. Teh sredstev je bilo leta 
2010 skoraj 20 milijonov evrov, letos 
pričakujemo skoraj 30 milijonov. Ta 
sredstva je do zdaj dodeljeval izključno 
Eko sklad. Na podlagi spremembe 
uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije, ki je v pripravi, bo omogočeno, da bodo programe 
izvajali tudi dobavitelji energije. Sprememba uredbe bo 
zagotovila sredstva za nadaljnja 4 leta, do vključno leta 2014, 
kar bo omogočilo izvajanje triletnih programov. Pričakujemo, 
da se bo nekaj velikih dobaviteljev aktivno lotilo tega področja. 

Sistem odkupnih cen za zeleno električno energijo odlično 
deluje in zagotavlja dovolj sredstev za gradnjo novih elektrarn 
na obnovljive vire energije. Število sončnih elektrarnah, za 
katere dovoljenja niso potrebna, se povečuje nad vsemi 
pričakovanji. Konec leta 2010 je bilo inštaliranih že več kot 30 
MW sončnih elektrarn. Pri ostalih elektrarnah na obnovljive 
vire postopki umeščanja v prostor tečejo počasi, tako da ni 
pravega napredka. 

Omeniti je treba tudi, da so javna sredstva sicer nujno 
potrebna, vendar jih za doseganje ciljev ni dovolj. Zagotoviti 
bo treba mehanizme, ki bodo omogočili vključitev zasebnih 
sredstev za projekte učinkovite rabe energije v javnem 
sektorju. To je ena ključnih nalog v prihodnje, saj predstavlja 
energetska sanacija javnih stavb enega od osnovnih temeljev 
politike učinkovite rabe energije. 

4. Po direktivi o energetski učinkovitosti in energet-
skih storitvah naj bi bil javni sektor za zgled drugim 
sektorjem. Je tu že dosežen preobrat? 

Težko rečem, da je dosežen preobrat, vsekakor pa se je 
začelo premikati. Kot sem omenila, bomo iz kohezijskega 
sklada financirali obnovo večjega števila javnih stavb, med 
njimi skoraj vseh bolnišnic. V naslednjem letu bomo iz dodatka 
za energetsko učinkovitost zagotovili tudi sredstva za 
energetsko obnovo osnovnih šol.  

Na ministrstvu pripravljamo pravilnik o energetskem 
knjigovodstvu za javne stavbe, v nov energetski zakon bomo 
vključili tudi obvezne energetske preglede javnih stavb. 
Pričakujemo, da bo na tem področju aktivno vlogo prevzel tudi 
novoustanovljeni javni nepremičninski sklad, saj stroški za 
energijo predstavljajo pomemben delež stroškov javnih stavb, 
ki jih bo sklad upravljal. 

5. Katere so prioritete vlade do konca mandata na 
področju URE in OVE? 

Letos bomo sprejeli nov nacionalni energetski program in 
nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za 
obdobje 2011–2016. Akcijski načrt za obnovljive vire je star 
eno leto. Glavna prioriteta je izvajanje teh dokumentov, kar 
vključuje tudi intenziviranje že obstoječih inštrumentov; s tem 
mislim predvsem na črpanje kohezijskih sredstev za 
energetsko sanacijo. 

Prioriteta je tudi sprejetje podnebne strategije in zakona o 
podnebnih spremembah, ki je zelo povezan z URE in OVE. 

Intervju z ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radić   
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NATEČAJ 

pozornost, saj stroški zanjo presegajo tri milijone evrov letno 
in predstavljajo 2,5 % vseh odhodkov. Leta 2010 so v premo-
govniku za pridobivanje premoga in podporne procese porabili 
72.738 MWh energije, od tega največ, 69 %, električne. Rabo 
energije so pri tem v primerjavi z letom 2008 zmanjšali za 
skoraj 7 %, emisijo CO2 za 2,7 kt, specifično rabo energije z 
19,6 na 18,1 kWh/t ter stroške za energijo za skoraj milijon 
evrov. Te zavidljive rezultate so dosegli z ustanovitvijo 
posebne energetske službe, ki jo vodi energetski menedžer, z 
uvedbo sistema spremljanja rabe energije, ki so ga leta 2010 
nadgradili s centralnim nadzornim sistemom in energetskim 
knjigovodstvom, ter z izvedbo številnih ukrepov učinkovite 
rabe energije. S spremembo kota lopatic v dela prostih dneh 
so zmanjšali moč ventilatorjev za prezračevanje jame in s tem 
rabo energije za 163 MWh letno. Zmanjšali so priključne moči 
grelnih teles ter nekaj starih in neučinkovitih ogrevalnih naprav 
večjih moči nadomestili z novimi, s čimer so letno skupaj 
prihranili več kot 260.000 evrov. Temperaturo v skupnih pros-
torih so s 24–26 °C znižali na 22 °C ter zaposlenim omogočili 
njeno spremljanje na panojih, zakupljeno moč daljinske top-
lote pa so zaradi manjše moči grelnih teles in prenosnikov 
toplote v toplotnih podpostajah zmanjšali za 1,8 MW. Več 
ogrevalnih klimatov so nadomestili s sodobnejšimi z rekupera-
cijo in na transporterje vgradili frekvenčno regulirane elektro-
motorje, ki lahko pri transportu bremena navzdol delujejo tudi 
kot generatorji. Rabo komprimiranega zraka so zmanjšali za 
22 %, odpadno toploto kompresorjev pa uporabljajo za 
ogrevanje jame. Prenovili so razsvetljavo v garderobah in 
kopalnicah, uvedli urnike razsvetljave, zunanjo razsvetljavo pa 
opremljajo z LED diodami. Že leta 2006 so na Muzeju 
premogovništva Slovenije v Velenju namestili sončno 
elektrarno moči 5 kWp. 

4 

Med večjimi podjetji je letos 
najučinkovitejši Premogovnik Velenje    

Premogovnik Velenje je eden največjih in najmoderneje 
opremljenih premogovnikov za podzemno pridobivanje pre-
moga v Evropi. Največ premoga, pet milijonov ton na leto, so v 
Velenju izkopali sredi 80. let prejšnjega stoletja, danes na leto 
izkopljejo nekaj manj kot štiri milijone ton. Skoraj ves izkopani 
premog se porabi za proizvodnjo električne energije v 
Termoelektrarni Šoštanj. 

Vodstvo podjetja energiji že nekaj let posveča posebno 

S tem pa dela seveda še ni konec. V premogovniku  
načrtujejo vgradnjo toplotnih črpalk za izrabo odpadne toplote 
kompresorjev in pripravo sanitarne tople vode, pridobili pa naj 
bi tudi standard EN 16001. Naj jim torej tudi pri nadaljnjem 
učinkovitem ravnanju z energijo zaželimo: SREČNO! 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Na letošnji natečaj je prispelo 17 prijav, sedem za projekt 
URE, pet za projekt OVE, dve za energetsko učinkovito večje 
in tri za energetsko učinkovito manjše podjetje oziroma usta-
novo. Kot najboljši projekt URE je bila nagrajena nizkoener-
gijska poslovna stavba s celovito rešitvijo oskrbe z energijo 
podjetja Plan-net iz Kamnika pod Krimom, projekt ogrevanja in 
hlajenja logističnega centra s pomočjo geotermalne energije – 
toplotne črpalke – podjetja Kema Puconci pa je prejel nagrado 
na področju izrabe OVE. Kategorija energetsko učinkovito 
pod-jetje je bila letos prvič razdeljena na podkategoriji, in sicer 
za manjša podjetja in ustanove, katerih letni stroški za 
energijo ne presegajo 500.000 evrov, ter velika podjetja. Med 
manjšimi podjetji so nagrado prejele Vizualne komunikacije 
comTEC iz Maribora, naziv energetskega menedžerja pa 
mag. Peter Kavčič. Med večjimi podjetji je laskav naziv 
energetsko naj-učinkovitejšega pripadel Premogovniku 
Velenje, ki ga v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljamo, 
in energetskemu menedžerju Rajku Pirnatu. Preostale tri 
nagrajence bomo predstavili v naslednji številki biltena. 

Energetska učinkovitost tudi 
letos nagrajena 

Letos so bile v okviru Dnevov energetikov v Portorožu že 
petnajstič podeljene nagrade za energetsko učinkovitost. Prvi 
priznanji za energetsko učinkovito podjetje sta leta 1997 
prejela Revoz iz Novega mesta in Tosama Domžale, na 
natečajih, ki so skupaj s konferenco Dnevi energetikov z leti 
postali referenčna točka za primere dobre prakse s področja 
energetskega menedžmenta, energetskih tehnologij in ener-
getsko učinkovitih rešitev, pa je do zdaj sodelovalo kar 238 
organizacij. 

Nagrajenci s kipci, ki so delo akademske kiparke 
Dragice Čadež Lapanje   

Foto: Nejc Lasič 

» V  e n e r g e t s k i  s l u ž b i 
Premogovnika Velenje si že nekaj 
let prizadevamo za čim manjšo 
porabo energije in energentov. V 
zadnjih letih smo na tem področju 
dosegli kar nekaj uspehov in 
specifična raba energije se zaradi 
izvedenih ukrepov in učinkovitega 
ravnanja z energijo iz leta v leto 
znižuje. Učinkovito in aktivno 
upravljanje z energijo in naravnimi viri je ena naših 
prednostnih nalog, saj se zavedamo, da danes podjetje, ki ni 
energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno. 
Nagrada Energetsko učinkovito večje podjetje 2011 je veliko 
priznanje za delo in napore zaposlenih ter obenem 
spodbuda za doseganje takih rezultatov tudi v prihodnje. 
Priznanje Energetski menedžer 2011 mi osebno pomeni 
izziv za pridobitev standarda EN 16001 za sistem upravljanja 
z energijo prihodnje leto.« 

Rajko Pirnat, Energetski menedžer 2011 
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 PROGRAMI 

Podporna shema za okolju prijazno 
proizvodnjo elektrike v letu 2010      

Podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje 
toplote in električne energije (SPTE), ki je bila uvedena 
oziroma spremenjena z novelama Energetskega zakona EZ-C 
(Uradni list RS, št. 70/08) in EZ-D (Uradni list RS, št. 22/10), 
operativno izvaja Center za podpore, ki deluje v okviru 
podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o. 

Center za podpore je tudi leta 2010 vzporedno izvajal dve 
podporni shemi – staro shemo, ki jo je s 1. januarjem 2009 
prevzel v izvajanje od sistemskih operaterjev v prehodnem 
obdobju do 31. decembra 2011, in novo shemo, ki se je 
začela polno izvajati 1. novembra 2009. 

V nov sistem podpor lahko vstopijo proizvodne naprave, ki 
niso starejše od 10 let (visoko učinkovita soproizvodnja – 
SPTE) oziroma 15 let (obnovljivi viri – OVE). V sistem podpor 
se lahko vključijo tudi obnovljene ali rekonstruirane starejše 
naprave, če je bila rekonstrukcija izvedena v skladu s predpisi. 

Upravičenci v novem sistemu so: enote SPTE, ki se delijo 
na skupino mikroenot in malih enot (< 1 MW moči) in ostale 
(do največ 200 MW), ter enote OVE, ki se delijo na skupino do 
5 MW moči in ostale (do največ 125 MW). 

Vlada sprejela program ukrepov za 
električne avtomobile  

Vlada Republike Slovenije je februarja sprejela Program 
ukrepov za zagotavljanje infrastrukture in sistemskega okolja 
za vstop baterijskih električnih vozil na slovenski trg. Cilj 
ukrepov je vzpostavitev osnovnega okolja za učinkovito 
vpeljavo energetsko učinkovitejših in okolju prijaznejših 
električnih vozil. 

Električni avtomobili bodo v naslednjih letih postali del 
vsakdanjika. Ob uporabi električne energije, proizvedene v 
Sloveniji, bodo ta vozila v svoji življenjski dobi povzročila vsaj 
trikrat manj emisij toplogrednih plinov kot vozila na bencin ali 
dizel, ob uporabi električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov, pa celo več kot desetkrat manj. Ukrepi za 
spodbujanje nakupov električnih vozil in zagotovljena 
infrastruktura za polnjenje le-teh bodo spodbudili pospešeno 
uvajanje teh vozil na slovenski trg, kar bo pozitivno vplivalo na 
konkurenčnost vodilnih slovenskih podjetij. V Sloveniji imamo 
namreč številne proizvajalce delov električnih vozil in tudi 
odlično razvit avtomobilski grozd. Po do zdaj zbranih podatkih 
je slovenska industrija že danes sposobna izdelati približno 
50 % električnega vozila. 

Ukrepi iz programa vključujejo: umeščanje polnilnih mest v 
okolje, zagotovitev minimalnih tehničnih zahtev za pametna 
polnilna mesta, predlog zagotavljanja zelene energije na 
polnilnih mestih ter predlog sistema za subvencioniranje 
nakupa električnih vozil in polnilnih mest na podlagi Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/2009). 

Več o tem si lahko preberete na http://www.svps.gov.si/
fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/EV/EV.doc.pdf. 

  mag. Jure Leben, 
  Služba Vlade RS za podnebne spremembe 

Konec leta 2010 je bilo v stari shemi še 374 elektrarn s 
skupno nazivno električno močjo nekaj manj kot 134 MW. 
Prevladujejo hidroelektrarne, saj je njihov delež po moči 
približno 60 %, po številu pa kar 87 %. Pomembnejši delež po 
moči imajo tudi elektrarne na lesno biomaso ter toplarne za 
daljinsko ogrevanje. 

V novi podporni shemi je bilo konec leta 2010 530 enot s 
skupno močjo nekaj manj kot 103 MW. Po vrsti naprave so 
najbolj zastopane enote SPTE na fosilna goriva, elektrarne na 
različne vrste bioplina, sončne PV elektrarne in 
hidroelektrarne.  

Enote, ki so začele obratovati leta 2010 in so v tem letu 
tudi začele prejemati podporo, so naštete v spodnji tabeli. 

Elektrarne, ki so vključene v shemo, so leta 2010 prejele 
podporo za okoli 995 GWh proizvedene električne energije 
(+5,3 % glede na leto 2009). Skupna izplačana (neto) podpora 
je znašala 48,6 mio EUR (leta 2009 je ta znašala 23,2 mio 
EUR). Povprečna (neto) podpora je znašala 0,0488 EUR/kWh 
(leta 2009 je znašala 0,0246 EUR/kWh). Deleže proizvodnje 
glede na tip naprave prikazuje spodnji graf. 

Hidroelektrarne: 48,5 % 
482, 9 GWh 

SPTE na fosilna g.: 27,8 % 
277,1 GWh 

Elektrarne na biomaso: 10,1 % 
100,8 GWh Bioplinske elektrarne: 12,5 % 

124,2 GWh 
Sončne elektrarne: 1,0 % 

10,3 GWh 

Vetrne elektrarne: 0 % 
0,01 GWh 

Deleži proizvedene električne energije glede na tip naprave v 
podporni shemi v letu 2010 (stara in nova shema skupaj)  

Tip elektrarne Število Skupna moč v kW 

bioplin 1 999 

sonce 170 10.450 

SPTE (fosilno gorivo) 6 2.577 

SKUPAJ 177 14.026 

Največji delež (30,7 %) izplačanih podpor v letu 2010 so 
prejele bioplinske elektrarne. Sledijo jim kogeneracije na 
fosilna goriva s 26,6 % in hidroelektrarne s 23,2 %. Delež 
podpor za sončne elektrarne je znašal 7,5 %. Deleži se 
nanašajo na staro in novo shemo skupaj. Upoštevana so 
izplačila brez davka, vendar pri zagotovljenem odkupu ni 
upoštevana (odšteta) vrednost prodane energije. 

Borzen je v sodelovanju z ApE, d. o. o., in SODO, d. o. o., 
ter ob podpori Ministrstva za gospodarstvo izdal brošuro 
Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn. Namenjena je 
predvsem investitorjem v mikroelektrarne (< 50 kW) in v male 
elektrarne (< 1 MW). Elektronska verzija brošure je na voljo na 
spletnih straneh snovalcev – denimo www.borzen.si (Center 
za podpore -> Dokumenti), tiskano verzijo brošure pa si lahko 
zagotovite tako, da svoj naslov pošljete na cp@borzen.si..  

Borut Rajer, Borzen, d. o. o.  

http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/EV/EV.doc.pdf�
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/EV/EV.doc.pdf�
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/EV/EV.doc.pdf�
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/EV/EV.doc.pdf�


 

 

Pregled veljavne energetske 
zakonodaje EU   

Generalni direktorat za energijo Evropske komisije je 
objavil pregled veljavne sekundarne EU zakonodaje, ki spada 
v njegovo pristojnost. Poleg splošne zakonodaje so v 
dokumentu navedene direktive in uredbe, ki se nanašajo na 
nafto in naftne derivate, plin, električno energijo, obnovljivo 
energijo, učinkovito rabo energije, transevropska energetska 
omrežja, jedrsko energijo, jedrsko varnost, zaščito pred 
sevanjem in upravljanje z jedrskimi odpadki. Predpisi za 
energetsko učinkovitost so razdeljeni na naslednja področja: 
energijsko označevanje gospodinjskih aparatov, okoljska 
zasnova proizvodov, ki rabijo energijo, učinkovitost rabe 
končne energije in energetske storitve, energetska učinkovi-
tost v stavbah ter soproizvodnja toplote in električne energije. 

Pregled zakonodaje je objavljen na spletnem naslovu 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n e r g y / d o c /
energy_legislation_by_policy_areas.pdf. 

mag. Boris Selan  
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Prijave na LIFE+ do sredine julija  
V teku je razpis Evropske komisije za 

LIFE+, ki je finančni instrument EU za 
izvajanje in razvoj okoljske politike in 
zakonodaje EU ter integracijo okolja v 
druge politike. Skupni proračun za obdobje 
2007–2013 za celotno EU znaša okoli 2,1 milijarde evrov. Za 
leto 2011 bo Slovenija lahko pridobila okoli 5,4 milijona evrov. 

Sofinancirani bodo projekti, ki se nanašajo na naravo in 
biotsko raznovrstnost, okoljsko politiko in upravljanje ter 
informiranje in obveščanje, ki prispevajo k trajnostnemu 
razvoju in imajo evropsko dodano vrednost. 

Za področje okoljske politike in upravljanja se lahko prija-
vijo tudi projekti, ki vključujejo aktivnosti v zvezi s podnebnimi 
spremembami. Projekti morajo biti demonstracijski in/ali 
inovativni.  

Sredstva LIFE+ lahko črpajo vse javne in zasebne pravne 
osebe, tudi državna in lokalna uprava. Običajno se projekti 
izvajajo s partnerji, prednost imajo mednarodni projekti. 
Projekti običajno potekajo 2 do 5 let. Evropska komisija 
sofinancira projekte do 50 % njihove vrednosti, izjemoma tudi 
do 75 %, preostala sredstva zagotovi prijavitelj s partnerji. 

Projektne predloge je treba predložiti do 18. julija na 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Državni koordinator bo 
zbral projektne predloge v skladu z razpisom, če bo potrebno, 
bo pripravil komentarje, nato pa bo predloge posredoval 
Evropski komisiji. MOP prijaviteljem nudi pomoč s sveto-
vanjem pri pripravi prijav ter pregledom administrativne in 
tehnične ustreznosti prijav.  

Končni izbor bo predvidoma znan septembra 2012, ko 
bodo tudi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji. 

Informacije o razpisu LIFE+ najdete na http://
ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm ter na 
spletni strani MOP http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/
narava/life/. 

mag. Julijana Lebez Lozej, MOP  

Nove usmeritve EU na področju 
energetske učinkovitosti 

Evropska komisija (EK) je 8. marca sprejela Načrt 
energetske učinkovitosti 2011, akcijski načrt za celotno EU do 
leta 2020. V njem poudarja, da je cilj EU glede na projekcije 
doseganje 20 % prihrankov primarne energije do leta 2020. 
Cilj je za posamezne države članice indikativen; države si cilje 
določijo same. EK ugotavlja, da bomo s trenutno zastavljenimi 
cilji vseh držav članic dosegli le polovico skupnega cilja. V prvi 
polovici letošnjega leta države članice pripravljajo nacionalne 
akcijske načrte za energetsko učinkovitost za obdobje 2011 
do 2016, skladno z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe 
končne energije in o energetskih storitvah. EK je napovedala, 
da bo nacionalne akcijske načrte in njihovo izvajanje 
pregledala leta 2013, in če se bo po pregledu izkazalo, da je 
to potrebno, bo predlagala pravno zavezujoče nacionalne cilje 
za energetsko učinkovitost za leto 2020. 

EK poudarja, da bo doseganje cilja možno le s kombina-
cijo obstoječih in novih ukrepov, ki so predstavljeni v 
akcijskem načrtu, zato akcijski načrt EU predlaga zakonsko 
zavezujoče ukrepe (zakonodajni predlogi v novih oziroma 
spremenjenih direktivah). Ukrepi za povečanje energetske 
učinkovitosti morajo obsegati celotno verigo od proizvodnje in 
transporta do porabe energije. Pri proizvodnji energije načrt 
zelo veliko vlogo pripisuje soproizvodnji toplote in elektrike. 

Kot najpomembnejša področja porabe energije so 
izpostavljeni stavbe, promet in industrija. Energetska 
učinkovitost v industriji bo povečana z več ukrepi, med 
katerimi je najpomembnejši postavitev minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti za industrijsko opremo. Poleg 
tega bodo vzpostavljeni mehanizmi za zagotovitev informacij, 
za uvedbo energetskih pregledov in vzpostavitev 
energetskega knjigovodstva. 

Med ostalimi poudarki omenimo vodilno vlogo javnega 
sektorja: EK bo predlagala pravni instrument, ki bo od držav 
članic zahteval, da vsako leto prenovijo vsaj 3 % javnih stavb 
na nivo 10 % energetsko najučinkovitejših stavb v državi.  

Akcijski načrt EU državam članicam nalaga, da preobliku-
jejo svoje sisteme podpor, in sicer tako, da bodo podpore 
povečale energetsko učinkovitost in naslovile energetsko 
revščino. Zelo pomemben ukrep za doseganje večje 
energetske učinkovitosti je tudi energetsko pogodbeništvo 
(pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije). Ker je na tem 
področju v mnogih državah članicah zelo veliko zakonodajnih 
ovir, je EK napovedala zakonodajni predlog, ki jih bo presegel. 

Zelo pomembno je seveda tudi vedenje porabnikov 
oziroma prihranki pri porabnikih. Slednje spodbujajo 
mehanizmi, ki porabnikom omogočajo varčnejše vedenje, to 
so predvsem energijske nalepke, informacije o varčevanju z 
energijo in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi. 

Pri pripravi nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost 2011–2016 bomo upoštevali predloge novih 
ukrepov iz akcijskega načrta EU, in sicer tiste, ki jih lahko 
uvedemo, ne da bi spreminjali našo veljavno zakonodajo, saj 
je rok za sprejetje konec junija. 

Akcijski načrt EU je objavbljen na spletnem naslovu http://
e c . e u r o p a . e u / e n e r g y / e f f i c i e n c y / a c t i o n _ p l a n /
action_plan_en.htm. 

mag. Hinko Šolinc, MG  
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Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja govori o obveznem osvetljevanju z okolju prijaznimi 
svetilkami. Postavlja tudi zahteve glede ciljne vrednosti letne 

 IEE PROJEKTI 

porabe elektrike javnih svetilk. Obstoječo javno razsvetljavo je 
treba prilagoditi določbam uredbe najpozneje do 31. de-
cembra 2016. Prilagoditev mora potekati postopoma, tako da 
bo zahtevam uredbe najmanj 25 % svetilk prilagojenih pet let 
pred tem rokom, najmanj 50 % svetilk pa štiri leta pred rokom. 
Letos je torej skrajni čas za začetek kakovostnega prilagajanja 
obstoječe razsvetljave. Za javno in občinsko upravo je 
pomemben tudi Akcijski načrt za zeleno javno naročanje 
2009–2012, po katerem je treba pri naročanju proizvodov in 
storitev upoštevati njihove energijske in okoljske lastnosti. 

Projekt ESOLi – Energijsko učinkovita javna razsvetljava 
(www.esoli.org) ponuja informacije, nasvete in konkretno 
pomoč občinam pri vzpostavitvi sistemov sodobne javne 
razsvetljave. Projektni konzorcij sestavlja 16 partnerjev iz 14 
evropskih držav. Slovenska člana sta Gradbeni inštitut ZRMK, 
d. o. o. in Javna razsvetljava, d. d. iz Ljubljane. 

Pripravljate lokalni energetski koncept ali akcijski načrt za 
trajnostno rabo energije Vas zanima projekt prenove ali nov 
sistem javne razsvetljave? Želite zmanjšati proračunske 
izdatke za elektriko? Potem vas vabimo k sodelovanju! 
Kontakt: miha.tomsic@gi-zrmk.si.   

mag. Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK  

Aktivnosti LEAD v polnem razmahu   
Predstavljamo glavne projekte Lokalne energetske 

agencije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino (LEAD) v 
zadnjem letu. 

V javnih stavbah v občinah Brežice in Krško smo uvedli 
energetsko knjigovodstvo. Na osnovi podatkov o porabi 
energije je laže ugotoviti, katere stavbe najbolj kličejo po 
energetski obnovi. Kar precej objektov je takšnem stanju, da 
dejanska poraba energije precej odstopa od pričakovane. 
Podatki o energetskih potrebah javnih objektov so zelo koristni 
tudi pri pripravi študij izvedljivosti postavitev plinskih 
kogeneracij, za katere opažamo povečan interes investitorjev. 

Za občino Krško pripravljamo predloge, izhodišča in 
prioritete energetske sanacije javnih stavb. Zaradi omejenih 
finančnih sredstev bodo obnove stavb v prihodnje 
osredotočene na povečanje energetske učinkovitosti in ne več 
na celovito obnovo. 

Na področju fotovoltaike smo za občino Krško pripravili 
oceno potenciala strešnih površin in izvedli javni razpis za 
oddajo služnostne pravice za postavitev sončnih elektrarn. 
Poleg vseh tehničnih in pravnih omejitev dejanski potencial 
strešnih površin zmanjšuje nezainteresiranost lastnikov. 
Ocenjujemo, da bo na javnih objektih v lasti občine Krško 
instaliranih okoli 10 sončnih elektrarn skupne nazivne moči 
okoli 1 MW. 

Za občino Šmarješke Toplice smo izdelali lokalni 
energetski koncept. Občina ima odlične pogoje za doseganje 
visokega deleža uporabe lesa za ogrevanje. V zvezi s tem 
ugotavljamo, da imajo občine, ki nimajo zemeljskega plina, 
boljše pogoje za izvedbo projektov individualnega ali 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 

Začeli smo izvajati IPA projekt VARČUJ-ŠTEDI, ki je 
namenjen izboljšanju učinkovitosti javne razsvetljave na 
področju ob meji med Slovenijo in Hrvaško. 

Andrej Gerjevič, LEAD 

Projekt ESOLi   
Vsaj tretjina evropskih javnih svetil je zastarelih, svetlobno 

neprimernih in energetsko potratnih. Prilagodljiva razsvetljava 
bistveno zmanjša porabo energije in s tem obratovalne 
stroške, zmanjšajo se tudi vzdrževalni stroški, izboljša se 
prometna varnost. Izjemno obetavna možnost so LED 
svetlobni viri v kombinaciji s pametnimi sistemi nadzora. 

Projekt CODE 
Glavni namen projekta CODE (Cogeneration Observatory 

and Dissemination Europe) je spremljanje izvajanja direktive o 
promociji soproizvodnje toplote in električne energije (Direktiva 
2004/08/ES). Pri projektu, ki se letos končuje, sodelujejo 
partnerji iz Italije, Grčije, Združenega kraljestva in Slovenije ter 
COGEN Europe, ki projekt vodi. 

Soproizvodnja je zaradi visoke učinkovitosti ena ključnih 
tehnologij pri prehodu v nizkoogljično družbo. Danes 
soproizvodnja s 100 GWe instalirane moči in 370 TWh 
proizvodnje električne energije prispeva 11 % proizvodnje 
električne energije v EU. Analiza ekonomskega potenciala je 
pokazala, da bi se lahko do leta 2020 proizvodnja  podvojila. 

V priročniku smo predstavili primere inovativnih rešitev in 
dobre prakse soproizvodnje v EU. Predstavljeni so tudi 
rezultati ekonomske analize donosnosti tipičnih projektov 
soproizvodnje v EU-27. 

Do zaključka projekta bo izdelana še aktualna ocena 
napredka izvajanja Direktive 2004/08/ES v državah članicah, 
pripravljen pa bo tudi Cogeneration roadmap to 2020 s 
priporočili za doseganje zastavljenih ciljev pri soproizvodnji. 

Na spletni strani projekta www.code-project.eu najdete 
podroben pregled zakonodaje in podpornih mehanizmov za 
soproizvodnjo v EU-27, 35 primerov dobre prakse, 
predstavitve izdelkov projekta, predstavitve z različnih 
izvedenih dogodkov (tudi s tretje delavnice projekta CODE za 
vzhodno regijo in drugega dneva soproizvodnje v Sloveniji, ki 
je pritegnil 140 udeležencev) ter druge informacije o projektu. 

Želimo si, da bi projekt CODE prispeval bolj kakovostnemu 
razvoju soproizvodnje tudi v Sloveniji, kjer je zaradi nove 
podporne sheme za tovrstne projekte vedno večje zanimanje. 

mag. Stane Merše, IJS-CEU  

http://www.esoli.org�
http://www.code-project.eu�


 

 

Naslednja številka biltena “Učinkovito z energijo” bo izšla maja 2011. 

Založnik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo 
Glavni urednik: Hinko Šolinc 
Uredniški odbor: Boris Selan, Ivana Žolger, Stane Merše, Barbara Petelin Visočnik 
Naslov uredništva: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 
Oblikovanje: Informa Echo, d. o. o., Ljubljana 
Prelom: Igor Ribič, IJS-CEU 
Lektorica: Katja Klopčič 
Izhaja: 10-krat letno 

Bilten Učinkovito z energijo lahko naročite na naslovu http://www.mg.gov.si/si/splosno/novice/narocniki_novic/prijava_na_e_novice/. 

Predloge za objavo v biltenu lahko pošljete na elektronski naslov bilten.URE-OVE@ijs.si, po faksu na št. 01 588-53-77 ali po pošti na 
naslov Barbara Petelin Visočnik, Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. 
O primernosti objave posameznega predloga odloča uredniški odbor. 

Javno glasilo Učinkovito z energijo je vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. št. 1398. 

Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira. 
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Obnovljivi viri in učinkovita raba energije     
5. konferenca Energije prihodnosti bo posvečena novim 
razmeram in priložnostim v energetiki. 

Kdaj: 7. junij 2011 

Kje: Hotel Mons, Ljubljana  

Informacije: http://www.energije.si/ 

Napoved dogodkov 

Komunalna energetika   
Poudarek 20. mednarodnega posvetovanja je posvečen 
premagovanju ovir ob zagotavljanju dobave kakovostne 
energije vsem odjemalcem. 

Kdaj: 10. - 12. maj 2011 

Kje: UM - FERI, Maribor   

Informacije: http://ke.powerlab.uni-mb.si/html/Si/Domov.asp 

Zagotavljanje kvalitete izvedbe stavbnega ovoja 
Delavnica Energetsko učinkovita gradnja in obnova v okviru 
evropskega projekta MOVE. 

Kdaj: 5. maj 2011 

Kje: Bistra hiša Martjanci, Martjanci  

Informacije: http://www.lea-pomurje.si/ 

Evropski sončni dnevi 
Promocija uporabe sončne energije za povečevanje  
ozaveščenosti javnosti in vzpostavljanje partnerstev. 

Kdaj: 1. - 15. maj 2011 

Kje: po vsej Sloveniji  

Informacije: http://www.ape.si/wwwesd/index.htm 

Energetika in okolje ´11    
Srečanje vodilnih strokovnjakov in odločevalcev na področju 
energetike in okolja, investitorjev, pravnikov, načrtovalcev 
politik, projektantov in arhitektov, naravovarstvenikov, 
predstavnikov lokalnih skupnosti, civilnih pobud in širše 
strokovne javnosti. 

Kdaj: 10. maj 2011 

Kje: Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju  

Informacije: http://www.prosperia.si/energetika-in-okolje-2011/ 

15. obletnica biltena »Učinkovito 
z energijo«    

Bilten »Učinkovito z energijo« v letošnjem aprilu praznuje 
že petnajsto obletnico izhajanja. Njegovo prvo številko je na 
osmih straneh formata A4, v obsegu torej, v kakršnem je ostal 
do danes, aprila 1996 izdala takratna Agencija za učinkovito 
rabo energije (AURE), tokrat pa je pred vami že 71. številka. 

Podobo biltena so leta 1998 zasnovali oblikovalci Informe 
Echo in štiri leta pozneje je bilten že izhajal sedemkrat letno, 
in sicer v nakladi 5.000 izvodov. Leta 2005 je izdajanje biltena 
prevzel Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, ki 
je danes del Ministrstva za gospodarstvo. Od novembra lani je 
bilten, ki je v teh letih postal eno ključnih komunikacijskih 
orodij na področju trajnostnega energetskega razvoja, 
dostopen v elektronski obliki na spletni strani Ministrstva za 
gospodarstvo. Prizadevali si bomo, da bo bilten tudi v 
prihodnje zanimiv in aktualen, vas pa vabimo, da ostanete z 
nami še naprej. 

Uredništvo 

Kot direktor AURE sem 
novembra 1996 v poročilu o delu 
t a k r a t n e m u  m i n i s t r u  z a 
gospodarske dejavnosti g. Metodu 
Dragonji med drugim zapisal: 

»Velik odziv smo dosegli z 
izdajanjem biltena Učinkovito z 
energijo, ki je zamišljen kot osrednji 
informativni in promocijski medij 
Agencije. Aprila letos je izšla prva 
številka, druga septembra, tretja pa bo izšla decembra. Z 
biltenom želimo povečati informiranost ter doseči usklajeno 
in povezano delovanje številnih posameznikov in organizacij, 
ki lahko kakor koli prispevajo k zastavljenim ciljem na 
področju varčevanja z energijo. Bilten izdajamo v nakladi 
2.000 izvodov, tretja številka bo posredovana direktno na 
1.600 naslovov, preostale izvode razdeljujemo na različnih 
informativnih dogodkih. Interes za prejemanje biltena se 
povečuje, kar potrjuje upravičenost te oblike informiranja.«  

Po petnajstih letih ostaja osnovni namen biltena isti. 
Zaželim mu lahko le še veliko izdaj!  

Franc Beravs 

http://www.mg.gov.si/si/splosno/novice/narocniki_novic/prijava_na_e_novice/�
mailto:bilten.URE-OVE@ijs.si�
http://www.energije.si/�
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http://www.ape.si/wwwesd/index.htm�
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http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/bilten_ucinkovito_z_energijo/�
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