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Vrhunska energetska učinkovitost za poslovno uspešnost   
Znanje za razvoj, to je fraza, ki jo velikokrat slišimo, tudi iz ust 

ljudi na visokih položajih. A vse premalokrat se zavedamo, da 
razvoja ni brez raziskav, ki za razliko od razvoja nimajo konkret-
nih rezultatov. Taurus G4, Pipistrelovo zmagovalno letalo na 
Nasinem natečaju Green Flight Challenge 2011, je bilo razvito na 
podlagi večletnih raziskav na področju letenja na električni pogon. 
Projekt je bil izpeljan brez pomoči države. 

Pipistrelovi strokovnjaki smo združili znanja z najrazličnejših 
področij in zgradili drzen sistem – nenavadno letalo s še bolj nenavadnim pogonom in 
nenavadnimi lastnostmi, a očitno je bil prav to recept za zmago. Najmanjšo porabo 
energije na potnika, prikazano v zgodovini letalstva, smo lahko dosegli le s kombinacijo 
inovativnih aerodinamičnih oblik, nekonvencionalnih konstrukcijskih rešitev (letalo ima 
dva trupa) in lastnega električnega pogona, ki ni le učinkovit, temveč tudi varen, 
enostaven za uporabo in ima majhno težo.  

Letalo Taurus G4 porabi na 100 kilometrov 0,6 litrov goriva na potnika oziroma 
električni ekvivalent te energije, večina majhnih letal pa porabi na potnika za enako 
razdaljo več kot 4,8 litrov goriva. Taurus G4 je torej vsaj osemkrat učinkovitejši ali, 
drugače povedano, za enak polet porabi osmino goriva, kot bi ga porabilo običajno 
letalo. Polnjenje baterij, ki napajajo električni pogonski sistem letala, poteka s 
posebnim polnilcem, vendar prek običajne omrežne vtičnice. 

Tehnološki razvoj, ki je pripeljal do letala Taurus G4, se ne bo končal s tem 
projektom. Pipistrel je namreč to letalo 
uporabil kot platformo za preizkušanje 
električnega pogona, ki bo pozneje 
vgrajen v štirisedežno letalo Panthera; 
slednje bo na voljo v hibridni in elek-
trični različici. Znanje, pridobljeno z 
raziskavami in razvojem za ta projekt, 
je lahko uporabljeno tudi širše, na 
primer v avtomobilski in vesoljski 
industriji ter pri distribuciji električne 
energije. 

S tem projektom Pipistrel ohranja status vodilnega svetovnega podjetja na področju 
inovativnega načrtovanja ter proizvodnje jadralnih letal s pomožnim motorjem 
ultralahke kategorije. Naši izdelki postavljajo letalske standarde po vsem svetu, 
uveljavljajo nove letalske kategorije in podirajo rekorde na največjih tekmovanjih. 
Pipistrel trenutno proizvede sedem letal na mesec, prodaja pa se je v prvi polovici 
letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 65 %. Ekonomska 
kriza je bila za nas samo še ena priložnost – primorala nas je k še večji inovativnosti in 
odkrivanju skritih rezerv v podjetju. 

Projekt Taurus G4 je tehnološko superioren, pa tudi svojevrstna paradigma. Letala 
ni zasnovalo in zgradilo ogromno podjetje z veliko sredstvi za razvoj, temveč majhna 
ekipa iz majhne države, ki je za ta projekt skoraj zastavila svoj obstoj. Drznost, 
povezanost, socialna odgovornost. Soodvisnost med vodilnimi in sodelavci, odgo-
vornost do narave in prihodnosti z manjšo porabo energije. Vse to je Taurus G4. Vse to 
je Pipistrel. 

Tine Tomažič, Pipistrel, d. o. o. 
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RAZPISI 

Nepovratna sredstva Eko sklada tudi za 
občinske stavbe in električna vozila    

Na podlagi rebalansa poslovnega in finančnega načrta za 
leto 2011 Eko sklad razširja dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za izboljšanje energijske učinkovitosti na vozila v 
prometu in na stavbe, ki so v lasti občin. Sredstva za nove 
programe se zagotavljajo z zbiranjem dodatka in prispevka za 
povečanje energetske učinkovitosti, ki ga plačujejo končni 
odjemalci. V zvezi s tem so bili v začetku oktobra objavljeni 
štirje novi javni pozivi. 

Pozivi za električna vozila 
Javni poziv 8SUB-OB11 namenja 200.000 evrov 

občanom za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič 

registriranih v Sloveniji, medtem ko javni poziv z oznako 
9SUB-EVPO11 z razpisanim zneskom 300.000 evrov za 
enake naložbe omogoča dodelitev nepovratne finančne 
pomoči pravnim osebam in podjetnikom posameznikom.  

Nepovratne finančne spodbude so predvidene za nas-
lednje kategorije vozil:   

 baterijska električna vozila kategorije M1 z nič emisij CO2 

na izpustu in minimalnim dosegom 100 km,  

 baterijska električna vozila kategorije N1 z nič emisij CO2 

na izpustu, 

 baterijska električna vozila kategorije L7e in L6e z nič 

emisij CO2 na izpustu in minimalnim dosegom 40 km, 

 priključna (plug-in) hibridna baterijska vozila kategorije M1 

(baterije in motor z notranjim zgorevanjem) z minimalnim 
dosegom 50 km.  

Javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne 
spodbude tudi za predelavo obstoječih vozil, in sicer za prime-
re, ko se serijsko vgrajeni motor z notranjim izgorevanjem 
nadomesti z električnim pogonskim agregatom, po predelavi 
pa mora biti preverjena skladnost vozila s predpisi (homologa-
cija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija 
vozila. Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno 
vozilo je po obeh javnih pozivih enaka: najvišja, 5.000 evrov, 
je namenjena novim baterijskim električnim vozilom kategorije 
M1 z nič emisij CO2 in minimalnim dosegom 100 km, za ostale 
kategorije je nižja. Za predelavo obstoječega vozila kategorije 
M1 znaša spodbuda 4.000 evrov, enaka je tudi za nova plug-
in hibridna vozila z minimalnim dosegom 50 km.  

Javni poziv 11SUB-AVPO11 za večjo energetsko učinko-
vitost v prometu je namenjen podjetjem ali podjetnikom, ki so 
izvajalci javne službe dejavnosti javnega linijskega prevoza 

potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem 
potniškem prometu ter bodo kupili nove serijsko proizvedene 
avtobuse za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži, ki kot 
pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin 
in bodo prvič registrirani v Sloveniji. Za te naložbe je namenje-
nih 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Nepovratna finančna 
spodbuda za nakup ustreznega vozila kategorije M3 znaša 
10.000 evrov, za nakup ustreznega vozila kategorije M2 pa 
2.500 evrov . 

Poziv za stavbe v lasti občin   
Javni poziv z oznako 10SUB-VIS11 je namenjen spod-

buditvi gradnje ali obnove stavb v lasti občin. Poziv se omejuje 
na stavbe, ki so namenjene izvajanju vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraže-
vanja ter dejavnosti knjižnic in glasbenih šol. Poziv namenja 
4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev občinam, ki so že 
sprejele lokalni energetski koncept in načrtujejo novogradnjo 
ali energetsko obnovo navedenih stavb v pasivni ali nizko-
energijski tehnologiji. Pri obnovi stavb so nepovratne finančne 
spodbude namenjene vgradnji zunanjega stavbnega pohištva, 
izvedbi toplotne zaščite ovoja stavbe, vgradnji sistema prezra-
čevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter vgradnji 
sistema ogrevanja in hlajenja z regulacijo generatorja toplote 
in hladu.  

Za novogradnjo mora biti pridobljeno pravnomočno grad-
beno dovoljenje, pri prenovi lahko tudi drugo ustrezno upravno 
dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno. Ukrepe 
lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, 
izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju.  

Pri prenovi stavb svetujemo, da se še pred načrtovanjem 
novih ukrepov poleg pregleda statične stabilnosti in potresne 
varnosti stavbe izvede tudi energetski pregled in investicijska 
študija izvedljivosti, s katerimi občina pridobi izhodiščne infor-
macije za odločanje pri načrtovanju celostne prenove stavbe 
na ustrezen energijski nivo.  

Višina nepovratne finančne spodbude raste progresivno z 
manjšanjem toplotnih izgub ter spodbuja vgradnjo okolju bolj 
prijaznih materialov naravnega izvora, optimalno zasnovo 
stavbe, učinkovito vodenje in nadzor projekta ter racionalno 
gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvedbo projekta.  

Občina bo v primeru, da kandidira za gradnjo ali prenovo 
stavbe, ki izpolnjuje razpisne pogoje, upravičena pridobiti tudi 
kredit Eko sklada, vendar višina nepovratne finančne 
spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih 
stroškov kreditirane naložbe. 

Za gospodinjstva dovolj nepovratnih sredstev   
Zaradi velikega povpraševanja in večjega obsega na 

podlagi energetskega zakona zbranih sredstev je Eko sklad 
zagotovil tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za že 

objavljena letošnja javna poziva 6SUB-OB11 in 7SUB-OB11, 
namenjena za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Skupaj je 
tako letos zagotovljenih 18 milijonov evrov, tako da bodo 
sredstva predvidoma zadoščala za vse vloge občanov, prejete 
do konca letošnjega leta. 

Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo 
odprti do konca leta, podobne programe pa načrtujemo tudi v 
prihodnjem letu.   

Vesna Vidič, Eko sklad, j. s.  

Foto: dr. David Grgič, arhiv HSE 
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 PREDPISI 

Primeri dobre prakse delitve in obračuna 
stroškov za toploto    

V okviru informacijske kampanje Plačam, kolikor porabim 
smo pripravili predstavitve štirih primerov dobre prakse delitve 
in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in poslov-
nih stavbah v Kranju, Mariboru, Trbovljah in Ljubljani. Primeri 
so opisani na www.delitevstroskov.si, enega od njih pa pred-
stavljamo tudi v nadaljevanju. 

Delitev in obračun stroškov za toploto v 
stanovanjskem bloku v Trbovljah   

V trboveljskem nizu stanovanjskih blokov s šestimi vhodi 
so se lastniki stanovanj na Sallaumines 5a jeseni 2009 odlo-
čili, da bodo uvedli delitev in obračun stroškov za ogrevanje 
po porabi. Dvanajstnadstropna stavba, ki ima 38 enot z 2.375 
m2 ogrevane površine, je bila zgrajena leta 1981. Takrat so 
stavbo izolirali s 5 cm stiropora ter v vsakem stanovanju 
vgradili vodomere za hladno in toplo vodo. 

Stavba ima centralno ogrevanje in pripravo tople vode. 
Ogrevalni sistem je dvocevni z vertikalnimi dvižnimi vodi. 
Priključen je na sistem daljinskega ogrevanja Komunale 
Trbovlje.  

Letna poraba toplote za ogrevanje je v ogrevalni sezoni 
2007/2008 znašala 278 MWh oziroma 117 kWh na m2 ogre-
vane površine. 

Lastniki so se odločili za vgradnjo elektronskih delilnikov 
stroškov za ogrevanje z daljinskim odčitavanjem. Stroške za 
toploto za pripravo tople vode delijo na podlagi odčitkov z 
vodomerov za toplo vodo. Delež stroškov, ki se delijo na 
osnovi odčitkov z delilnikov stroškov za ogrevanje, znaša 65 
odstotkov. 

Celoten postopek od informiranja lastnikov do sklepanja 
pogodb z dobaviteljem delilnikov in izvajalcem delitve stroškov 
je vodil upravnik stavbe Spekter. Nov način delitve in 
obračuna stroškov za ogrevanje so uvedli decembra 2009. 

Spremembe Pravilnika o upravljanju 
večstanovanjskih stavb 

Ministrstvo za okolje in prostor je v Ur. l. RS, št. 87/11 
objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
upravljanju večstanovanjskih stavb, ki je začel veljati 17. 
novembra. Ta med drugim prinaša tudi določene spremembe 
na področju delitve stroškov za toploto, ki ga sicer urejata dva 
pravilnika, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 
(Pravilnik o upravljanju), ki sodi v pristojnost Ministrstva za 
okolje in prostor, ter Pravilnik o načinu delitve in obračunu 
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več 
posameznimi deli (Pravilnik o delitvi stroškov za toploto), ki 
sodi v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo.  

S spremembami Pravilnika o upravljanju je v novem 22.a 
členu določeno, da se v stavbah z najmanj štirimi posamez-
nimi deli, ki imajo centralno ogrevanje oziroma centralno 
pripravo tople vode, stroški  za toploto delijo v skladu s 
Pravilnikom o delitvi stroškov za toploto. Za stavbe z dvema 
ali tremi posameznimi deli, ki imajo centralno ogrevanje, 
Pravilnik o upravljanju določa, da se stroški za toploto za 
ogrevanje delijo po ogrevani površini. Če imajo te stavbe 
centralno pripravo tople vode, se stroški za toploto za pripravo 
tople vode delijo po številu uporabnikov. 

Druge stroške za ogrevanje in pripravo tople vode se deli v 
skladu s Pravilnikom o upravljanju. Stroške priključne moči v 
primeru oskrbe s toploto iz daljinskega ogrevanja se po 
spremembi Pravilnika o upravljanju deli po ogrevani površini in 
ne več po številu enot.  

Suzana Emeršič, MOP 

Delilnike je dobavila in vgradila Merilna tehnika, ki izvaja 
tudi mesečno odčitavanje in delitev stroškov, stroške za 
toploto pa obračunava Komunala Trbovlje. Stroški za dobavo 
in vgradnjo delilnikov so znašali 249 evrov na stanovanje.   

Leta 2008 je Komunala Trbovlje v bloku vgradila novo top-
lotno postajo z obtočno črpalko z regulacijo vrtljajev in merilni-
kom porabe toplote za ogrevanje, ki je omogočil ločeno mer-
jenje porabe toplote samo za stanovanja na Sallaumines 5a. 

Od vgradnje delilnikov do konca ogrevalne sezone 2010-
2011 so lastniki stanovanj na večino radiatorjev namestili ter-
mostatske ventile, strop proti podstrešju so izolirali z mineral-
no volno debeline 18 cm, približno 30 odstotkov oken so za-
menjali z energetsko učinkovitimi, nekateri so izolirali okenske 
parapete. Izolirali so tudi razvod centralnega ogrevanja v kleti. 

Lastniki stanovanj načrtujejo še dodatno izolacijo fasade, 
ki pa bo prišla na vrsto po zamenjavi dotrajanih dvigal. 

Ciril Leskovšek, član hišnega sveta: »Pobudo za 
vgradnjo delilnikov stroškov za ogrevanje je dal eden od 
stanovalcev, ki je zasledil, da jih bo treba vgraditi do leta 
2011. Opazni prihranki energije so se pokazali takoj po uvedbi 
novega načina obračuna stroškov. Radiatorji niso bili več do 
konca odprti, stanovalci so začeli zapirati okna. Po nekaj 
mesečnih obračunih so se pokazale precejšnje razlike med 
računi za stanovanja z delilniki in za tista brez njih, zato se je 
za delilnike kmalu odločila tudi večina preostalih lastnikov. Ker 
naš blok stoji v nizu, je za nas pomembno, da imamo ločeno 
merjenje porabe toplote za ogrevanje samo za naš vhod. Še 
vedno imamo bivalno udobje, porabimo pa manj energije.«   

mag. Boris Selan 

Niz stanovanjskih blokov na Sallaumines 5 v Trbovljah 

V ogrevalni sezoni 2010-2011 se je poraba toplote za 
ogrevanje zmanjšala na 178 MWh oziroma na 75 kWh na m2 
ogrevane površine. Prihranek energije za ogrevanje glede 
na ogrevalno sezono 2007-2008 je z upoštevanjem enakih 
temperaturnih razmer v obeh ogrevalnih sezonah znašal 34 
odstotkov. 

http://www.delitevstroskov.si�
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Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju s Centrom 
za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan" pripravilo 
osnutek Drugega nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost za obdobje 2011–2016 (AN URE 2), 
kar je po Direktivi 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne 
energije in energetskih storitvah ena od obveznosti držav 
članic EU. AN URE 2 vsebuje analizo izvajanja in oceno 
doseženih učinkov Prvega nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost v obdobju 2008–2010 (AN URE 1) ter 
načrtovane aktivnosti za obdobje 2011–2016. 

Vrednotenje izvedenih ukrepov je pokazalo, da je 
Slovenija med letoma 2008 in 2010  presegla načrtovani 
vmesni ciljni prihranek energije v višini 2,5 %; dosežen 
prihranek je bil 1.317 GWh na leto oziroma 2,8 % referenčne 
porabe končne energije. Ta cilj je bil dosežen ob upoštevanju 
t. i. zgodnjih aktivnosti v obdobju 1995-2007. Pri tem so bili 
prihranki energije v gospodinjstvih in terciarnem sektorju 
vrednoteni na osnovi izvedenih ukrepov, v industriji in prometu 
pa na podlagi statističnh podatkov o porabi energije in obsegu 
industrijske proizvodnje oziroma prometa. 

AN URE 2 poleg nadaljevanja izvajanja instrumentov 
oziroma ukrepov, ki so se izvajali v obdobju 2008—2010, 
predvideva dodatne ukrepe za spodbujanje učinkovite rabe 
energije v industriji ter več pozornosti namenja reševanju 
problema energetske revščine. Poleg tega so dodatne aktiv-
nosti usmerjene v pospešen razvoj trga energetskih storitev, 
do leta 2013 predvsem v javnem sektorju, ki bo generator 
povpraševanja, ter v razvoj energetsko učinkovitih izdelkov in 
proizvodnih procesov. Ti ukrepi bodo omogočili, da bo 
obveznost iz direktive – 9-odstotni prihranek končne energije 
– leta 2016 dosežen oz. presežen. Tako bi z doslednim 
izvajanjem ukrepov AN URE 2 po letu 2016 prihranili 4.232 
GWh na leto, kar pomeni, da bi pri stroških za energijo 
prihranili okoli 570 milijonov EUR na leto. Izvajanje programa 
bi zagotovilo tudi okrog 3.000 neposrednih delovnih mest1. 

V javnem sektorju AN URE 2 predvideva zagotavljanje 
njegove vodilne vloge kot zgleda učinkovite rabe energije. Od 
leta 2014 naprej bodo na leto sanirani 3 % javnih stavb. 
Ukrepi se bodo prednostno financirali s sredstvi skladov EU, 
vzpostavljeno pa bo tudi sofinanciranje z zasebnimi sredstvi 
na podlagi pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. 
Tovrstne aktivnosti bodo prevzeli tudi dobavitelji energije, ki 
bodo izvajali programe spodbujanja učinkovite rabe energije 
pri končnih odjemalcih. V javnem sektorju bo uveden sistem 
upravljanja z energijo.  

Finančne spodbude za učinkovito rabo energije v 

gospodinjstvih, ki jih podeljuje Eko sklad, se bodo nadalje-
vale, vzpostavljeni bodo dodatni programi za socialno šibka 
gospodinjstva. Pri izvajanju programov bodo sodelovali tudi 
dobavitelji energije. 

Bistveno bodo razširjeni ukrepi v gospodarstvu. Poleg 
izvajanja programov učinkovite rabe energije pri končnih 
odjemalcih s strani dobaviteljev energije je predvidena 
podpora pri uvajanju sistemov za upravljanje z energijo in 
vzpostavitev shem spodbujanja investicij v učinkovito rabo 
energije v okviru oprostitev plačila dajatve na emisije CO2. 
Gospodarstvu so namenjeni tudi ukrepi sistematičnega 
spodbujanja razvoja energetsko učinkovitih izdelkov, 
proizvodnih procesov in storitev, zlasti ob vstopu na trg, kar 
predstavlja pomemben korak k ozelenitvi gospodarskega 
razvoja.  

Finančni okvir AN URE 2 se je glede na AN URE 1 skoraj 
podvojil, kar je poleg ambicioznejših ciljev glede učinkovite 
rabe energije v javnem sektorju tudi posledica zahtevnih ciljev 
glede obnovljivih virov energije (OVE), ki prav tako prispevajo 
k prihrankom energije. Skoraj četrtina prihrankov končne oz. 
primarne energije bo leta 2016 namreč dosežena s prehodom 
na OVE in s soproizvodnjo toplote in električne energije. 

Brez sredstev iz Akcijskega načrta za obnovljive vire 
energije bo za AN URE 2 med letoma 2011 in 2016 potrebnih 
638 mio EUR javnih sredstev, dve tretjini teh oz. 425 mio EUR 
je že zagotovljenih iz kohezijskega sklada in prispevka 
oziroma dodatka za URE, manjka še 213 mio EUR. 
Predvidena vira za manjkajoča sredstva sta podnebni sklad 
oz. del prihodkov iz avkcij v okviru evropske sheme za 
trgovanje z emisijskimi kuponi in sredstva strukturnih skladov 
EU v finančni perspektivi 2014–2020. 

Osnutek Drugega nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost za obdobje 2011–2016 najdete na 
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.    

      mag. Mojca Vendramin, MG 
 

1 Ob predpostavki  10 zaposlitev na milijon evrov investicij – 
po Potenciali energetske učinkovitosti (M. Vendramin; 
UMAR, Delovni zvezki, 2008). 

Ukrepi z največjimi prihranki energije 
v obdobju 2008–2010  
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Osnutek Drugega nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost za obdobje 2011–2016 je bil v javni 
obravnavi od 5. do 20. oktobra 2011. Evropski komisiji bo 
posredovan po sprejetju na vladi. 

 1  finančne spodbude za investicije (sredstva Eko sklada, kohezijska sredstva) 

 2  energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih proizvodov 

 3  redni pregledi kotlov 

 4  energetsko svetovanje za občane 

 5  obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v stavbah z več enotami 

 6  predpisi za motorna vozila 

http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/javne_predstavitve/an_ure/�
http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/zapisi/mojca_vendramin_potenciali_energetske_ucinkovitosti/5/?tx_ttnews%5Bsyear%5D=2008&tx_ttnews%5Bscat%5D=8&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&cHash=570436545a�
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 PROJEKTI, NOVICE IZ EU 

Izšla je nova številka IEE revije      

Tretja številka revije pro-
grama Inteligentna energija 
Evropa (IEE) z naslovom 
Obnovljiva energija - Nova 
doba, ki je izšla oktobra, je 
posvečena obnovljivim virom 
energije (OVE). V njej so 
predstavljeni IEE projekti, ki 
podpirajo izvajanje politik, 
pospešujejo investiranje, 
izboljšujejo preglednost trga 
in pomagajo odstranjevati 
ovire na področju izrabe 
OVE. V okviru projekta 
Offshore grid so bili priprav-
ljeni različni koncepti omrežij električne energije za Baltsko in 
Severno morje. Projekt EUBIONETIII je usmerjen v pripravo 
standardov za trdna biogoriva in povečanje cenovne transpa-
rentnosti trga. Kljub temu da v Evropi proizvedemo 7 milijonov 
ton peletov na leto, še dva milijona ton pa jih uvozimo iz tujine, 
razvoj trga z biomaso namreč še zdaleč ni enostaven. V okvi-
ru projekta PATRES potekajo usposabljanja javnih uslužben-
cev za trajnostno javno naročanje, projekt PV LEGAL pa je 
namenjen premagovanju birokratskih ovir, ki preprečujejo raz-
mah trga s fotonapetostnimi moduli. V reviji so predstavljeni 
tudi projekti s področja storitev učinkovite rabe energije, izrabe 
sončne energije za pridobivanje toplote, proizvodnje električne 
energije v malih hidroelektrarnah itd. 

IEE revijo, ki prinaša pregled dogajanj v okviru IEE 
programa, dvakrat na leto izdaja Izvajalska agencija za 
konkurenčnost in inovativnost (EACI). Na razpolago je v šestih 
jezikih (angleščina, francoščina, nemščina, španščina, 
italijanščina in poljščina), dostopna pa je na spletni strani 
Direktorata za energijo Evropske komisije.  

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Razpis za izvedbo evropske kampanje za 
trajnostno energijo  

Evropska izvajalska agencija za konkurenčnost in 
inovativnost (EACI), ki je pod pristojnostjo Evropske komisije, 
je objavila javni razpis št. EACI/IEE/2011/003 z naslovom 
Evropska kampanja za trajnostno energijo. Glavni namen 
projekta, ki je predmet razpisa, je promocija učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije, projekt pa bo vključeval organizacijo 
vsakoletnega tedna in natečaja EU za trajnostno energijo, 
organizacijo konference o politikah EU, izdelavo promocijskih 
orodij ter spodbujanje mreženja organizacij, ki so aktivne na 
področjih URE in OVE.  

EACI namerava pogodbo skleniti z enim ponudnikom oz. 
konzorcijem. Projekt bo trajal 36 mesecev, njegova ocenjena 
vrednost brez DDV je 2,650 milijona evrov. Geografsko mora 
kampanja pokrivati države članice EU in druge države, ki 
sodelujejo v programu IEE. Razpis se financira iz programa 
Inteligentna energija – Evropa. Rok za oddajo vlog je 6. januar 
2012. Več informacij najdete na naslovu Razpis EACI. 

  Erik Potočar, MG 

Prvi rezultati energetske 
sanacije bolnišnic 

V Sloveniji poteka obsežna energetska sanacija bolnišnic, 
ki v javnem sektorju sodijo med stavbe z največjo porabo 
energije. Za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo so 
bolnišnice kandidirale na javni razpis »Energetska sanacija 
stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti 
Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na 
sekundarni in/ali terciarni ravni«, ki ga je Ministrstvo za zdravje 
v skladu s sklenjenim sporazumom z Ministrstvom za gospo-
darstvo objavilo februarja 2010 v Ur. l. RS, št. 8/10. 

Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Okvirna višina 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij po tem razpisu 
znaša 52,6 milijonov evrov, kar predstavlja 90% upravičenih 
stroškov sofinanciranja, od tega so 85 % namenska sredstva 
evropskega kohezijskega sklada, 15 % pa prispeva Ministr-
stvo za gospodarstvo. 

Ministrstvo za zdravje  je na prvem roku za oddajo vlog, 
februarja 2010, prejelo 23 vlog in nepovratna sredstva v 
skupni višini 51, 6 milijonov evrov dodelilo 20 upravičencem. 

Kar nekaj bolnišnic je že spremenilo zunanji izgled stavb. 
Prva med njimi je bila Splošna bolnišnica Brežice, ki je prejela 
1,392 milijona evrov nepovratnih sredstev, razliko do celotnih 
stroškov investicije, ki znašajo 2,041 milijona evrov, pa bo 
zagotovila bolnišnica sama. Cilji investicije so zmanjšanje 
porabe in stroškov za energijo, povečanje zanesljivost oskrbe 
z energijo za nemoteno delovanje bolnišnice, izboljšanje 
bivalnih in delovnih pogojev in zmanjšanje negativnih vplivov 
rabe energije na okolje. 

Projekt se izvaja na vseh bolnišničnih stavbah in obsega: 
zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo stropov, top-
lotno izolacijo fasad, zamenjavo in izolacijo streh, zamenjavo 
obstoječe klimatske naprave za prezračevanje in hlajenje v 
operacijskem traktu, vgradnjo solarnega sistema za pripravo 
tople sanitarne vode, vgradnjo toplotne črpalke z uporabo 
energije podtalnice, zamenjavo svetil ter hidro in termoizola-
cijo tlakov in sten. Vsa dela razen vzpostavitve centralnega 
nadzornega sistema so že končana. 

  mag. Sabina Marković, MZ 

Bolnišnica Brežice med prenovo 

http://www.offshoregrid.eu/�
http://www.eubionet.net/�
http://www.patres.net/eng/homepage-english.aspx�
http://www.pvlegal.eu/�
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/promotional-tools/iee-magazine/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-tenders/index_en.htm�


 

 

Projekt EnerCities   
Projekt je bil sofinanciran v okviru programa Inteligentna 

energija – Evropa. Začel se je leta 2008 in se končal v 
začetku letošnjega septembra, vanj so bili vključeni partnerji iz 
šestih evropskih držav. Slovenijo je zastopala Ljudska 
univerza Velenje. 

Cilj projekta je bil razviti 
igralno platformo, jo pilotno 
preizkusiti ter promovirati v 
različnih izobraževalnih 
organizacijah sodelujočih 
d ržav .  Sp le tna  ig ra 
Enercities je dosegljiva na 
www.enercities.eu. Bazira na učenju s pomočjo igre, pri 
mladih pa želi vzbuditi zavedanje odvisnosti in povezanosti 
našega obstoja z različnimi viri energije. Igralci se preizkušajo 
v gradnji virtualnega mesta in ob tem modro usklajujejo 
naraščanje števila prebivalcev, razvoj gospodarstva, stopnjo 
onesnaženosti zraka ter pomanjkanje energije s splošnim 
ekonomskim stanjem v virtualnem mestu. 

Na različnih socialnih omrežjih (Facebook, Twitter) je igro 
preizkušalo skoraj 100.000 navdušenih igralcev, nekaj manj 
kot 4.000 registriranih igralcev pa se je v okviru našega part-
nerstva potegovalo za različne nagrade na lokalnih in 
evropskih virtualnih tekmovanjih. V Sloveniji smo zabeležili 
1.198 registriranih igralcev iz različnih izobraževalnih organi-
zacij in tretji najvišji odstotek igralcev na socialnih omrežjih. 

Na lokalnem tekmovanju, ki smo ga marca 2011 
organizirali v Velenju, so v igranju spletne igre Enercities 
tekmovali igralci iz 13 izobraževalnih organizacij Savinjsko-
Šaleške regije. Sodelujoče šole so si priigrale izobraževalne 
sete na temo obnovljivih virov energije, zmagovalna šola pa 
tudi dva električna skuterja. Tudi v vseh treh evropskih virtu-
alnih tednih smo Slovenci odnesli vse nagrade v skupni 
vrednosti 3.900 evrov. 

Da smo v partnerstvu razvili res odlično didaktično orodje, 
ki je lahko metodološka popestritev posamezne učne ure, 
dokazuje tudi to, da so igro Enercities na Nizozemskem raz-
glasili za najboljšo spletno izobraževalno igro leta 2010. 

Boste sprejeli izziv tudi vi?  Veliko sreče! 

Mirjana Šibanc, Ljudska univerza Velenje  
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Podpora razvoju zelenih industrijskih con 
S projektom ECOMARK, 

ki je sofinanciran iz evropske-
ga programa Mediteran in 
vključuje pet regij iz Italije, 
Francije, Španije, Grčije in Slovenije, želimo principe zelenega 
marketinga vpeljati v industrijske cone, kjer praviloma delujejo 
mala in srednje velika podjetja; dvigniti želimo okoljsko zavest, 
ne da bi pri tem negativno vplivali na osnovne podjetniške 
cilje. Principi zelenega marketinga, ki slonijo na trajnostnih 
(zelenih) dobrinah, proizvodnji in storitvah, postopoma prodi-
rajo v vse sektorje življenja, vendar so za zdaj še relativno 
malo poznani ter v industriji in industrijskih conah premalo 
uporabljani. 

Projekt ECOMARK se je začel konec leta 2010 in se bo 
nadaljeval še celo prihodnje leto. Primeri dobrih praks 
sodelujočih držav – objavljeni so na spletni strani 
www.ecomarkproject.eu – dokazujejo, da z novimi pristopi 
zelenega marketinga vplivamo na učinkovitejši transport 
dobrin, na logistiko, oskrbo in rabo energije, optimiziramo 
postopke rabe vode, trajnostno ravnamo z odpadki ter boljše 
informiramo in komuniciramo z javnostmi. Glavni rezultati 
projekta bodo pravila za načrtovanje zelenega marketinga, 
sheme za inovativne storitve pri financiranju skupnih investicij, 
logistiki in transportu. 

Tudi v Sloveniji sta potencial in potreba po trajnostnem 
razvoju industrije in industrijskih con izjemno velika. Danes je 
splošno zavedanje koristnosti trajnostnega razvoja vsekakor 
dosti bolj prisotno, manjka pa institucij, ki bi imele znanje in 
interes za povezovanje večjega števila subjektov in iskanje 
skupnih optimalnejših rešitev že v fazi načrtovanja. Ali lahko 
država, gospodarska in obrtna zbornica ter druga interesna 
industrijska združenja naredijo kaj več, da bi spremenili pristop 
na tem področju? V okviru projekta ECOMARK bomo veseli 
vaših pobud. 

Franko Nemac, ApE, d. o. o.  
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Energetsko svetovanje na Srednji 
prometni šoli Maribor   

Projekt U4Energy, ki poteka v 
okviru programa Inteligentna 
energija – Evropa, je evropski šolski 
natečaj za več jo energetsko 
učinkovitost, v katerem sodeluje 31 
držav. Pri mladih razvija ustvar-
jalnost in inovativnost ter krepi njihov 
občutek in odgovornost za varčno 
rabo energije. Nosilec projekta v 
Sloveniji je Sobivanje, Društvo za trajnostni razvoj. 

Natečaj se odvija v treh kategorijah. V okviru kategorije B, 
ki vključuje pedagoške dejavnosti za povečanje zavedanja o 
pomenu energetske vzgoje, sva podpisani izdelali didaktično 
gradivo, s pomočjo katerega dijaki samostojno načrtujejo 
poslovanje podjetja. V gradivu je prikazan načrt nalog 
posameznih poslovnih funkcij učnega podjetja z nazivom 
Energetsko svetovanje. Največ pozornosti sva namenili 
pripravi gradiva za oddelka Raziskave in razvoj ter Energetsko 
svetovanje. Z izvajanjem energetskega svetovanja se dijake 

spodbuja, da začnejo aktivno razmišljati o energiji in iskati 
možnosti, kako zmanjšati njeno porabo.   

Dijaki ob podpori mentoric simulirajo poslovanje podjetja in 
pridobivajo praktično znanje,  samostojno načrtujejo, analizi-
rajo energetske potrebe ter nadzirajo rabo energije in stroške 
zanjo. V didaktičnem gradivu je predvideno medpredmetno 
povezovanje kemije, ekonomskih predmetov, predmetov z 
okoljsko vsebino in tujih jezikov. Dijake tako spodbujamo k 
timskemu delu, aktivnemu razmišljanju in večjemu zavedanju 
o okoljski problematiki.  

Avtorici didaktičnega gradiva sva v Sloveniji osvojili prvo 
mesto in idejo predstavili tudi v Neaplju, kjer je bilo eno izmed 
štirih regijskih srečanj. Zaključno srečanje in razglasitev 
zmagovalcev sta bila konec novembra v Bruslju. 

Metka Krunič in Klavdija Živko, 
Srednja prometna šola Maribor  

http://www.enercities.eu�
http://www.ecomarkproject.eu/�
http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=0A2B96188418061560547D5C84A0533B�
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Podrobnejši podatki o rabi končne energije v 
gospodinjstvih. Na Statističnem uradu Republike Slovenije 
smo leta 2010 prvič pridobili podrobnejše podatke o rabi 
energije v gospodinjstvih. Večino podatkov smo zbrali z anke-
to o rabi energije in goriv v gospodinjstvih, pri raziskovanju pa 
je sodeloval IJS-CEU, kjer so s pomočjo modela izračunali 
razdelitev energije glede na namen in vrsto energetskega vira. 

Podatki za leto 2010 kažejo, da gospodinjstva največ 
energije porabijo za ogrevanje prostorov (66 %), temu sledi 
ogrevanje sanitarne vode (17 %), hlajenje in zmrzovanje 
(4 %), kuhanje (3 %) in razsvetljava (2 %). Pranje in sušenje 
perila, pranje posode, osebni računalniki, televizije in ostali 
porabniki energije v gospodinjstvih vsak porabijo okrog 1 % 
energije. Med porabljenimi energenti prevladujejo lesna goriva 
(polena, lesni ostanki, sekanci, peleti in briketi) s 36 %, sledita 
električna energija in ekstra lahko kurilno olje, vsak z 21 %, 
zemeljski plin z 10 %, daljinska toplota z 8 %, utekočinjeni 
naftni plin s 3 % in geotermalna energija z 1 %. Podrobnejši 
podatki so na voljo na spletni strani Statističnega urada.   

Mojca Suvorov, SURS 

 PROJEKTI & STATISTIKA 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost  
V petih letih obstoja je Goriška 

lokalna energetska agencija – 
GOLEA postala eden glavnih akter-
jev spodbujanja večje rabe obnov-
ljivih virov energije in učinkovite 
rabe energije. Prav slednjemu bomo 
v prihodnjih letih namenili posebno pozornost, kar zahteva od 
nas tudi Evropska unija, ki si s sprejemom Načrta za ener-
getsko učinkovitost 2011 prizadeva za zmanjšanje porabe 
energije do leta 2020 in oblikovanje nizkoogljičnega 
gospodarstva do leta 2050.  

Trenutno smo pri agenciji GOLEA usmerjeni predvsem v 
javni sektor, v prihodnjih letih pa si želimo postati tudi 
energetski svetovalci za industrijo. Uspešno sodelujemo s 
primorskimi občinami, predvsem v vlogi energetskega mene-
džerja. Za večino od njih smo izdelali oziroma zaključujemo 
izdelavo lokalnih energetskih konceptov (Bovec, Tolmin, 
Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Sežana, Divača, Cerkno, 
Miren-Kostanjevica, Vipava), študije izvedljivosti, popise javne 
razsvetljave in energetske preglede javnih stavb. Javni sektor 
in občane prek številnih delavnic ažurno obveščamo o 
aktualnih razpisih, ki spodbujajo investicije v OVE in URE. 
Sodelovali smo pri prijavi občine Miren-Kostanjevica na 
natečaj za energetsko najučinkovitejšo slovensko občino in 
izbrana je bila za najboljšo med malimi občinami (z manj kot 
5.000 prebivalci). Letos smo začeli uvajati energetsko 
knjigovodstvo in ciljno spremljanje rabe energije.  

K uresničevanju evropskih in nacionalnih ciljev prispevamo 
tudi z aktivnim sodelovanjem v evropskih projektih. Od leta 
2010 poteka projekt švicarskega sklada Obnovljivi viri energije 
v primorskih občinah. Sodelujemo v evropskih projektih 
CLIMEPORT in MARIE, ki se izvajata v okviru programa 
Mediteran (MED). Aprila je bil potrjen strateški projekt 
Alterenergy (Jadranski čezmejni program IPA), v katerem 
sodelujemo kot projektni partnerji, letos pa je bil odobren tudi 
projekt EnergyVillab, ki poteka v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija. Zaradi pomanjkanja razpisov za 
nepovratna sredstva, namenjena energetski sanaciji objektov 
v javni lasti lokalnih skupnosti, ter za sredstva za uvajanje 
ukrepov OVE in URE na področju javnega sektorja se 
zavzemamo za uvedbo novih finančnih mehanizmov, npr. 
ESCO modela, pogodbenega zagotavljanja prihrankov.  

Vljudno vabljeni, da se na naši spletni strani www.golea.si 
podrobneje seznanite z aktivnostmi agencije. 

dr. Vanja Cenčič, GOLEA  

Raba energije v letu 2010  
Leta 2010 se je raba končne energije v Sloveniji v 

primerjavi z letom poprej povečala za 3 %. Na večjo skupno 
končno rabo je vplivala predvsem za 10 % večja raba 
obnovljivih virov energije, toplote za 7 % ter električne energije 
in zemeljskega plina za 6 %. 

Poraba biogoriv (biobencina in biodizla) v prometu se je 
lani glede na leto 2009 povečala za 53 %, vendar je v skupni 
rabi energije v prometu še vedno predstavljala samo 2,5 %. 
Že drugo leto zapored pa se je znižala končna poraba tekočih 
goriv, in sicer za 2 %. Medtem ko je poraba dizelskega goriva 

leta 2010 ostala na približno isti ravni kot leto prej, se je 
poraba motornih bencinov zmanjšala za 5 %. 

Struktura rabe končne energije po gorivih ostaja v 
Sloveniji skozi leta enaka; skoraj polovico končne energije se 
porabi v obliki naftnih derivatov, 24-odstotni delež imata 
elektrika in toplota, okrog 14-odstotnega zemeljski plin, sledijo 
obnovljivi viri z 12 % in premog s samo 1 %.  Tudi v EU je 
struktura rabe končne energije podobna. 

Če strukturo rabe končne energije v Sloveniji leta 2010 
analiziramo po sektorjih, beležimo največji delež rabe v 
prometu, in sicer 37 %, sledijo predelovalne dejavnosti in 
gradbeništvo s 25 % ter gospodinjstva z enakim deležem, 
ostala raba z 11 % in neenergetska raba z 2 %. 

Gibanje rabe končne energije v zadnjih desetih letih. 
Raba končne energije je v Sloveniji naraščala do leta 2008, ko 
je bila kar za 20 % višja kot leta 2000. Potem se je, zaradi 
splošne gospodarske krize, raba končne energije znižala na 
raven iz leta 2003, leta 2010 pa smo spet zabeležili rahel dvig. 

Največje povečanje rabe končne energije, in sicer za 
42 %, je bilo v zadnjih desetih letih zabeleženo v sektorju 
prometa, medtem ko se je raba v sektorju predelovalnih dejav-
nosti in gradbeništva zmanjšala za 8 %. V EU je bilo pove-
čanje rabe končne energije v prometu v istem obdobju z 8 % 
precej manjše kot v Sloveniji, raba v sektorju predelovalnih 
dejavnosti in gradbeništva pa se je zmanjšala za kar 18 %. 

Predelovalne dejavnosti, gradbeništvo 

Raba končne energije v Sloveniji v obdobju 2000–2010 
(Vir: SURS)      

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp�
http://www.golea.si�
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Bilten Učinkovito z energijo lahko naročite na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 
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Renewable Project Planning & Financing     
Dvodnevna delavnica o pripravi, financiranju in predstavljanju 
poslovnih načrtov za projekte obnovljivih virov energije. 

Kdaj: 17. - 18. januar 2012 

Kje: London, Združeno kraljestvo   

Informacije: http://www.greenpowerconferences.com/EF/  

Napoved dogodkov 

Innovative Smart Grid Technologies (ISGT 2012)   
Mednarodna konferenca o aplikacijah inovativnih in 
spremljajočih tehnologij v pametnih omrežjih. 

Kdaj: 16. - 20. januar 2012 

Kje: Washington Marriott Wardman Park, ZDA   

Informacije: http://www.ieee-isgt.org/ 

Projekt Uresničujmo, z energijo varčujmo  

S tem projektom, ki bo potekal od oktobra 2011 do 
januarja 2012, želimo dvigniti zavedanje o varčni in učinkoviti 
rabi električne energije med gospodinjskimi odjemalci v 
Sloveniji. Takšno zavedanje namreč pripomore k prihrankom v 
družinskih proračunih, pa tudi k znatnim okoljskim prihrankom. 
Partnerja projekta, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom 
dr. Janeza Potočnika, evropskega komisarja za okolje, sta 
SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja) in OŠ 
Notranjski odred Cerknica – prva EKO šola v Sloveniji. 

ZANIMIVOSTI & DOGODKI 

Odjemalce k učinkovitejši rabi električne energije spodbu-
jamo preko aplikacije na spletni strani http://www.uresnicu 
jmo.si/, ki prikaže, kakšne dejanske finančne prihranke 
prinese izvedba manjših ukrepov učinkovite rabe energije. 
Možni prihranki so prikazani tudi v grafični obliki. Aplikacija ne 
zahteva registracije, uporabniku tudi ni treba vnašati podatkov 
o svojem odjemnem mestu, zato se lahko z njeno pomočjo 
vsak uporabnik uči in seznanja z možnimi ukrepi ter jih 
prenaša v svoje vsakodnevno življenje. 

Če bi vsa gospodinjstva v Sloveniji izvajala te ukrepe in 
upoštevala nasvete za varčno rabo električne energije, bi 
lahko v slovenskem elektrodistribucijskem omrežju glede na 
rabo gospodinjskih odjemalcev leta 2010 prihranili 20 % 
električne energije oz. 643 GWh letno. Z vsako prihranjeno 
kWh električne energije, ki je proizvedena iz fosilnih goriv, pa 
delujemo tudi okolju prijazno, saj izpuste CO2 zmanjšamo za 
1,15 kg. 

mag. Žiga Voršič, SODO, d. o. o. 

Kogeneracija na zemeljski plin 
Brezplačna delavnica za pridobitev informacij, ki jih potrebuje 
potencialni investitor pred začetkom projekta kogeneracije.  

Kdaj: 8. december 2011 

Kje: Hotel Betnava, Maribor  

Informacije: http://www.zemeljski-plin.si/ 

World Future Energy Summit 2012     
Svetovni vrh za oblikovalce mednarodne politike, inovatorje, 
poslovne odločevalce in investitorje na energetskem področju. 

Kdaj: 16. - 19. januar 2012 

Kje: Abu Dhabi, Združeni arabski emirati  

Informacije: http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/  

World Sustainable Energy Days 2012 
Največja konferenca na področju učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije v Evropi.  

Kdaj: 29. februar - 3. marec 2012 

Kje: Wels, Avstrija  

Informacije: http://www.wsed.at/en/service/home/  

Foto: Melissa Marcone 

ESCO Europe 2012       
Vodilna evropska konferenca s področja energetskih storitev. V 
njenem okviru bo potekala tudi zaključna konferenca projekta 
ChangeBest. 

Kdaj: 25. - 26. januar 2012 

Kje: London, Združeno kraljestvo 

Informacije: http://www.esco-europe.com/ 

http://www.mg.gov.si/si/splosno/novice/narocniki_novic/prijava_na_e_novice/�
mailto:bilten.URE-OVE@ijs.si�
http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=TRF1201UK&sSessionID=01e9b663225f4be5913462fc2a981463-6918344�
http://www.ieee-isgt.org/�
http://www.uresnicujmo.si/�
http://www.uresnicujmo.si/�
http://www.uresnicujmo.si/�
http://www.uresnicujmo.si/�
http://www.zemeljski-plin.si/�
http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/summit/summit-overview.aspx�
http://www.wsed.at/en/service/home/�
http://www.esco-europe.com/�
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