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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO

V prvi leto{nji {tevilki biltena vam predstavljamo nekatere 
rezultate dela AURE in {tevilnih partnerjev – porabnikov 
energije, svetovalcev, projektantov, dobaviteljev opreme 
in drugih sodelujo~ih, ki so nastali v letu 2002. V letu 
2003 bomo nadaljevali z informiranjem in ozave{~anjem 
porabnikov energije, s svetovanjem ob~anom, spodbujanjem 
energetskih pregledov ustanov, podjetij in ve~stanovanjskih 
objektov, energetskih zasnov lokalnih skupnosti ter podporo 
pri pripravi investicijske dokumentacije za projekte URE, OVE 
in kogeneracije. Prav tako bomo {e naprej nudili finan~ne 
spodbude za investiranje v URE (za izvedbo ukrepov v 
gospodinjstvu ter prek Sklada za investicije v u~inkovito 
rabo energije) in izrabo OVE (izraba geotermalne energije in 
energije okolice, energije sonca in lesne biomase za ogrevanje 
prostorov in vode, pod posebnimi pogoji pa tudi uporabo 
vetra in sonca za proizvodnjo elektri~ne energije).

V okviru nadaljnje harmonizacije slovenske zakonodaje z 
EU bodo letos sprejeti {tirje novi predpisi in sicer: pravilnik o 
na~inu delitve stro{kov za toploto v stavbah z ve~ odjemalci, 
odredba o zahtevanih izkoristkih za predstikalne naprave 
za fluorescen~ne sijalke, odredba za energijsko ozna~evanje 

RAZPISI AURE

ENERGETSKA ZASNOVA OB^INE [ENTJUR

KOGENERACIJA V TOPLARNI HRASTNIK

ENERGETSKO U^INKOVITO PODJETJE IN PROJEKT 2003

gospodinjskih klimatskih naprav in odredba za energijsko 
ozna~evanje gospodinjskih elektri~nih pe~ic. Poleg omenjenih 
predpisov bo letos pripravljen tudi pravilnik o energetski 
izkaznici stavb.

Tudi v tem letu bodo potekale intenzivne dejavnosti v 
okviru projekta GEF: “Odstranitev ovir za pove~ano izrabo 
biomase kot energetskega vira”. Nadalje so na{e aktivnosti 
usmerjene v izdajanje odlo~b in vodenje registra kvalificiranih 
proizvajalcev elektri~ne energije, pripravo novih programov, 
sodelovanje pri izdelavi nacionalnih strate{kih programov, 
mednarodno sodelovanje in vrednotenje programov.

V tej {tevilki biltena so navedene tudi informacije o 
nate~aju za energetsko u~inkovito podjetje in projekt, ki 
ga v sodelovanju z Gospodarskim vestnikom letos izvajamo 
`e sedmi~. Priznanja bodo podeljena na konferenci „Dnevi 
energetikov 2003“, 5. sre~anju energetskih mened`erjev 
Slovenije, ki bo potekala 15. in 16. aprila v Portoro`u.

O vseh aktivnostih vas bomo, tako kot dozdaj, redno 
obve{~ali prek biltena in spletnih strani.

 Franc Beravs, direktor AURE

Prenovljene spletne strani AURE
Od konca mi nu le ga leta lah ko do gajanje na po dro~ jih 

u~in ko v ite ra be ener gij e, ob nov ljivih vi rov ener gije in 
kva li fi ci ra ne proizvodnje elek tri~ne energije spre mlja te tudi 
na pre novljenih spletnih straneh Agencije http://www.gov.si/
aure/. Spletne strani pokrivajo podro~ja energetskega 
svetovanja, podpore investicijam in informativnih gradiv 
za gospodinjstva, industrijo in javni sektor. Predstavljeni so 
aktualni in zaklju~eni razpisi, pobrskate lahko po zanimivih 
informacijskih listih, bro{urah in vodnikih, se seznanite s 
tem, kako pristopiti k izvedbi energetskega pregleda, {tudije 
izvedljivosti ali ob~inske energetske zasnove, in izveste, kje 
so energetske svetovalne pisarne ali pa kako u~inkoviteje 
ravnati z energijo doma.

Izrabi OVE in 
kvalificirani proiz-
vodnji elektri~ne 
energije sta na-
menjeni posebni 
podstrani, ki se 
jima bosta v pri-
hodnosti pridru`ili 
{e tematski strani 
prometa in pro-

gramov EU, posebej pa lahko spremljate tudi potek projekta 
GEF in aktualno zakonodajo. Razlogov za obisk prenovljenih 
spletnih strani je torej veliko.

Spo{tovani bralci,
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RAZPISI AURE

Projekt GEF

Razpis za sofinanciranje informativnih, 
ozave{~evalnih in promocijskih 
dejavnosti s podro~ij URE in OVE

Agencija bo na javnem razpisu, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS 24. januarja letos (8/2003), podprla tiste 
ponudnike, ki bodo z izvajanjem dejavnosti:
1. spodbujali gospodarske dru`be za uvajanje energetskega      

mened`menta in uporabo sodobnih energetskih 
tehnologij,

2. spodbujali u~inkovito rabo in obnovljive vire energije v 
malih in srednjih podjetjih,

3. motivirali lokalne skupnosti za izrabo lokalnih energetskih 
virov in u~inkovito rabo energije v javnih stavbah,

4. promovirali energetsko var~no vo`njo v osebnem 
prometu,

5. ozave{~ali in spodbujali porabnike energije za investiranje 
v kotle na lesno biomaso,

6. informirali potencialne investitorje o naprednih energetskih 
tehnologijah za u~inkovito rabo energije, kogeneracijo, 
izkori{~anje son~ne energije in drugih obnovljivih virov 
energije,

7. promovirali u~inkovito rabo in obnovljive vire energije v 
izobra`evalnih programih.
Prek razpisa bodo sofinancirane naslednje dejavnosti: 

priprava izobra`evalno–ozave{~evalnih prireditev (simpoziji, 
seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, 
razstave ipd), izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij 
ter drugega promocijskega materiala, priprava skupinskih 
ogledov primerov dobre prakse in drugih dejavnosti, 
namenjenih bolj{emu informiranju in ozave{~anju slovenske 
javnosti, {irjenju znanja in strokovnosti o problematiki.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na 
podlagi Zakona o gospodarskih dru`bah, Zakona o dru{tvih, 
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih, ter samostojni 
podjetniki, ki imajo uradni sede` na ozemlju Republike 
Slovenije.

Vrednost javnega razpisa je 18 milijonov tolarjev, 
predlagatelj pa mora vlogo dostaviti na Agencijo najkasneje 
do torka, 25. februarja 2003, do 15. ure. Razpisna 
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Agencije.

Ve~ino razpisov bo AURE objavila marca

Agencija bo marca objavila naslednje javne razpise:
• za sofinanciranje energetskih pregledov stavb (za ob~ine 

ter upravitelje javnih in ve~stanovanjskih stavb), energetskih 
zasnov ob~in in pripravo investicijske dokumentacije 
za u~inkovito rabo energije in soproizvodnjo toplote in 
elektri~ne energije ter obnovljive vire energije. Agencija bo 
sofinancirala projekte do 50 % vrednosti.

• za sofinanciranje investicijskih ukrepov za izrabo OVE 
v gospodinjstvih ter za pravne osebe in samostojne 
podjetnike (vgradnja sistemov za pripravo tople vode s 
solarnimi sistemi in toplotnimi ~rpalkami),

• za sofinanciranje investicijskih ukrepov za izrabo lesne 
biomase za gospodinjstva ter pravne osebe in samostojne 
podjetnike (vgradnja kurilnih naprav za centralno 
ogrevanje – kurilne naprave na sekance, peleta in polena). 
Ker `elimo, da bi bile kurilne naprave na lesno biomaso 
{e prijaznej{e do okolja, bodo tehni~ni parametri zanje 
ostrej{i kot v razpisu leta 2002: pri nazivni toplotni mo~i 
kurilne naprave bo zahtevan vsaj 86–odstotni izkoristek in 
emisije ogljikovega monoksida, manj{e od 1.250 mg/m3.

Dodatne informacije: mag. Jani Turk, tel.: 01/300 69 95, 
e–po{ta: jani.turk@gov.si

Dodatne informacije: Dragica Bratani~, tel.: 01/300 69 92, 
e–po{ta: dragica.bratanic@gov.si 

Dodatne informacije: Dragotin @ivkovi~, tel.: 01/300 69 97, 
e–po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si
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Direktor Agencije RS za u~inkovito rabo energije, Franc 
Beravs, je januarja letos podpisal Deklaracijo o partnerstvu 
za obnovljive vire energije. S to deklaracijo se Agencija 
zavezuje, da bo s projektom “Odstranitev ovir za pove~ano 
izrabo lesne biomase kot energetskega vira” (projekt GEF) 
prispevala k izvedbi evropske Akcije za start (Campaign for 
Take–Off), ki jo predvideva Bela knjiga o obnovljivih virih 
energije. Namen akcije je spodbujanje uporabe obnovljivih 
virov energije (son~ne in vetrne energije, biomase) za dosego 
cilja zapisanega v Beli knjigi, to je doseganje 12–odstotnega 
dele`a obnovljivih virov energije pri skupni porabi primarne 
energije do leta 2010.

Kot partner bo Agencija o poteku projekta obve{~ala 
Evropsko komisijo, na drugi strani pa bo lahko uporabljala 
za{~itni znak Akcije, ki ga najdete na 7. strani tega biltena, ter 
se udele`evala tekmovanja za naslov najbolj{ega partnerskega 
programa. Tako bodo s finan~no podporo programa ALTENER 
informacije o projektu “Odstranitev ovir za pove~ano izrabo 
lesne biomase kot energetskega vira” iz{le v katalogu, ki ga 
bo izdala Komisija, pa tudi na spletni strani AGORES. Ve~ 
informacij lahko najdete na: http://europa.eu/int/comm/
energy/index_en.html ali www.agores.org.

 Lojze [ubic, projekt GEF
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Julija lani je bil v Uradnem listu objavljen razpis za finan~ne 
vzpodbude za vgradnjo individualnih solarnih sistemov za 
pripravo tople sanitarne vode, vgradnjo toplotnih ~rpalk za 
pripravo tople vode ter vgradnjo kurilnih naprav za centralno 
ogrevanje na lesno biomaso v gospodinjstvih. Sredstva v vi{ini 
55 milijonov tolarjev je skupaj prejelo 462 prosilcev, od tega ve~ 
kot polovico za vgradnjo toplotnih ~rpalk, 8,5 % nepovratnih 
sredstev v vi{ini 10,9 milijonov tolarjev pa so prejeli tudi 
investitorji v nove kurilne naprave na lesno biomaso. Skupna 
mo~ novih naprav zna{a 1.285 kW, predlagatelji pa so zanje 
namenili skoraj 36,5 milijonov tolarjev.

Subvencionirana zamenjava oken
V za~etku aprila 2002 je AURE objavila `e ~etrti razpis za 

subvencioniranje vgradnje energetsko u~inkovite zasteklitve 
in oken v gospodinjstvih. Subvencije so bile namenjene 
investitorjem, ki so pri zamenjavi zasteklitve, vgradnji oken pri 
novogradnjah, zamenjavi oken ali obnovitvenih oknih vgradili 
iz del ke s toplotno prehodnostjo stekel, manj{o od 1,4 W/m2K, 
in skupno toplotno prehodnostjo oken, manj{o od 1,6 
W/m2K, ki ustrezajo zahtevam razreda C za prepustnost zraka 
in vodotesnost po SIST 1018. Za subvencioniranje je v okviru 
razpisa zaprosilo kar 3.398 gospodinjstev, subvencije v skupni 
vi{ini 55 milijonov tolarjev pa je prejelo 989 predlagateljev, ki 
so skupaj vgradili ve~ kot 16.000 m2 energetsko u~inkovitih 
oken. Po ocenah Agencije so izvedene investicije pripomogle 
k zmanj{anju toplotnih izgub za 4,7 GWh na leto, za skoraj 
1.000 ton letno pa so se zmanj{ale tudi emisije CO2. Agencija 
na podlagi vseh prejetih vlog od leta 1998 dalje tudi ocenjuje, 
da je bilo v obdobju razpisov obnovljenih in novovgrajenih 
ve~ kot 80.000 m2 okenskih povr{in, kar pomeni zmanj{anje 
toplotnih izgub za 23 GWh in emisij CO2 za 4.800 ton 
letno.

PROJEKTI AURE

Nova okna polep{ajo tudi izgled objekta

Pregled finan~nih vzpodbud za izrabo obnovljivih virov energije

 Enota Solarni  Toplotne Kurilne  Skupaj

  sistemi  ~rpalke naprave

[tevilo vlog – 176 261 49 486

Odobrene vloge – 166 257 39 462

Instalirana koli~ina m2, kW 1.045 – 1.285 –

Izvedene investicije mio SIT 74,56 62,93 36,42 173,91

Nepovratna sredstva mio SIT 22,03 22,02 10,91 54,96

Za investicijo v novo kurilno napravo za centralno 
ogrevanje na lesno biomaso se je med drugimi odlo~il tudi 
Dominik Poljan{ek iz Bele Pe~i pri Kamniku. V gospodinjstvu, 
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in ima na razpolago tudi 
lasten les, so stanovanjsko hi{o `e dozdaj ogrevali z lesom, 
vendar so `eleli obstoje~o pe~ zaradi starosti, pa tudi zaradi 
neprakti~nosti pogostega nalaganja, zamenjati z novo. Glede 
na informacije, zbrane na Kmetijskem sejmu v Komendi, in v 
skladu s priporo~ili znanca so se odlo~ili za kotel na polena 
tujega proizvajalca, mo~i 40 kW, s prigrajenim hranilnikom 
toplote prostornine 2.000 litrov. Kotel s patentirano vrtin~no 
zgorevalno komoro, ki omogo~a popolno zgorevanje lesa 
tudi pri ni`jih obremenitvah, deluje z 91,8–odstotnim 
izkoristkom, pri nominalni mo~i dose`ene emisije ogljikovega 
monoksida 260 mg/m3 ter emisije pra{nih delcev 15 mg/m3 
pa so veliko ni`je od vrednosti 2.500 oziroma 50 mg/m3, ki 
so bile zahtevane v lanskem razpisu. Pogoja nominalnega 
izkoristka kurilne naprave in emisij ogljikovega monoksida se 
bosta z leto{njim in prihodnjimi razpisi sicer {e zaostrovala.

Investitor, ki je prejel najve~jo mo`no subvencijo v vi{ini 
300.000 tolarjev, je z investicijo zadovoljen, saj je treba 
kotel, ki ima 210 litrov velik prostor za polena, nalagati 
samo dvakrat dnevno, hkrati pa pri~akuje, da se bo zaradi 
kakovostnej{ega zgorevanja zmanj{ala tudi poraba lesa za 
kurjenje. Na dr`avna nepovratna sredstva za kurilne naprave 
na lesno biomaso ga je opozoril dobavitelj kotla, zanimivo 
pa je, da v gospodinjstvu `e od leta 1995 za ogrevanje 
tople sanitarne vode uporabljajo tudi sprejemnike son~ne 
energije.

 Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Med prejemniki subvencije za zamenjavo oken, ki je 
zna{ala do 6.000 SIT/m2, vendar ne ve~ kot 72.000 SIT, je 
tudi Irena [inkovec iz [martna pri Litiji. Originalna okna 
njihove enodru`inske hi{e, ki je bila zgrajena leta 1971, so 
bila dvokrilna in slabo zatesnjena, na nekaterih mestih pa je 
zaradi vremenskih vplivov pri{lo tudi `e do po{kodb lesenih 
okenskih okvirov, zato je bila njihova zamenjava nujna. 
Okna v pritli~ju in 1. nadstropju hi{e so tako nadomestili s 
PVC–okni slovenskega proizvajalca s toplotno prehodnostjo 
stekel 1,1 W/m2K in skupno toplotno prehodnostjo, manj{o 
od 1,5 W/m2K, ki so jih izbrali na podlagi razli~nih ponudb 
za izvedbo zamenjave oken in priporo~ila znancev. Hkrati 
so dodatno izolirali tudi strop med 1. nadstropjem in 
podstre{jem, zaradi slabe izolacije pa nameravajo v kratkem 
obnoviti tudi fasado, medtem ko v kleti zaenkrat ostajajo 
obstoje~a okna. Razpis za subvencioniranje so zaradi objave 
v medijih in spremljanja Uradnega lista poznali `e iz prej{njih 
letih, zato so ob zamenjavi oken leta 2001 Agencijo zaprosili 
za ustrezne informacije in se nato v letu 2002 pravo~asno 
odzvali na objavljeni razpis.

 Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Ogrevanje na lesno biomaso v 
gospodinjstvu



UÈINKOVITO Z ENERGIJO / FEBRUAR 20034

Energetski pregled Tekstilne tovarne 
Motvoz in platno

Grosupeljska Tekstilna tovarna Motvoz in platno, d. d., 
z 220 zaposlenimi je prete`no izvozno usmerjeno podjetje. 
Njegov proizvodni program temelji na izdelavi embala`nih in 
vezivnih materialov na podlagi polipropilena (PP) in naravnih 
vlaken in na proizvodnji ve~slojnih folij in ve~barvnem tisku folij. 
Vizija podjetja je postati sodobno urejeno podjetje, ki bi poleg 
`e uvedenega standarda ISO 9001 zagotavljalo tudi u~inkovito 
rabo energije in s tem ni`je stro{ke proizvodnje ter manj{i vpliv 
na okolje.

Energetska zasnova ob~ine [entjurEnergetska zasnova ob~ine [entjur
66. ~len Energetskega zakona samoupravne lokalne skupnosti 

spodbuja k pripravi lokalnih energetskih zasnov, zato se je za 
njeno izdelavo odlo~ila tudi Ob~ina [entjur in namenila zanjo 
6,8 mio SIT. Polovico omenjenih sredstev je za izdelavo zasnove, 
ki je potekala od julija 2000 do oktobra 2001, prispevala AURE.

Ob~ina [entjur meri 223 km2 in ima 18.218 prebivalcev, 
ki porabijo skupaj 1,11 PJ kon~ne energije. Specifi~na poraba 
energije na prebivalca v ob~ini zna{a le 61 GJ na leto in 
prebivalca in je precej pod slovenskim povpre~jem 96 GJ. 
Opazna je tudi razlika pri razmerjih porabe energije med 
industrijo, {iroko porabo in prometom, ki se v Sloveniji delijo 
pribli`no na tretjine, v Ob~ini [entjur pa pripada {iroki porabi 
kar dvakrat ve~ji dele`, natan~neje 54–odstotni, kar gre pripisati 
zlasti njeni manj{i industrializaciji.

V Ob~ini [entjur smo se za izdelavo energetske 
zasnove odlo~ili, da bi preu~ili mo`nosti lokalne oskrbe 
z energijo, njene smotrne izrabe ter priprave predloga 
ukrepov u~inkovite rabe energije. V izdelavo zasnove, 
ki je bila kon~ana novembra 2001, smo z vpra{alniki o 
oskrbi in rabi energije vklju~ili tudi prebivalce.

Ob~ina se bo dolgoro~no osredoto~ala na izvedbo 
ukrepov, predlaganih v energetski zasnovi, v kratkoro~nem 
obdobju pa `elimo s pomo~jo izobra`evanja, obve{~anja 
in morda tudi subvencioniranja z zastavljenimi cilji 
seznaniti ~im {ir{i krog prebivalcev. Upamo in `elimo, da 
bomo cilje ob podpori vseh prebivalcev in gospodarstva 
uspe{no dosegli.

Marija Rataj, Ob~ina [entjur

PROJEKTI AURE

Izdelana energetska zasnova je pokazala kar nekaj {ibkih 
to~k na podro~ju oskrbe z energijo in njeno porabo v ob~ini, 
ki so hkrati tudi izhodi{~e predlaganih ukrepov:
• Plinifikacija je izvedena v mestu [entjur, vendar je na omre`je 

priklju~enih samo 40,3 % potencialnih porabnikov, dinamika 
priklju~evanja pa ne sledi predvidenim na~rtom.

• Za naselja z ve~jo gostoto porabe energije in strnjeno gradnjo 
je predlagana izgradnja blokovnih kotlovnic na zemeljski plin, 
UNP ali ELKO, na nekaterih lokacijah pa tudi kotlovnic na 
biomaso ali bioplin ter sistemov SPTE.

• V energetsko potratnih stavbah, kjer zna{a specifi~na poraba 
energije kar 340 kWh/m2 letno, je treba izvesti ustrezne 
ukrepe u~inkovite porabe energije.

• V industriji so neizkori{~eni potenciali odpadne toplote.
• Premalo je sistemov za izkori{~anje OVE.

Emisije {kodljivih snovi v zrak so se z uvedbo sodobnej{ih 
tehnologij v industriji ob~utno zmanj{ale in zadnja leta nikjer 
ne presegajo dopustnih koncentracij, z ustreznimi ukrepi pa bi 
jih bilo mogo~e s sedanjih 1.224 ton letno zmanj{ati na manj 
kot 1.000 ton. Pri~akovani potencial energijskih prihrankov po 
izvedbi ukrepov, predlaganih v zasnovi, je prek 220 TJ kon~ne 
energije, kar pomeni letni prihranek 0,5 milijarde SIT, glede 
na dele` rabe energije v slovenskem prostoru in v skladu s 
strategijo RS pa lahko Ob~ina [entjur v ukrepe u~inkovite rabe 
energije letno investira 21 mio SIT.

Branko Cagli~, POP, d. o. o.

Sodobna energijsko u~inkovita koekstruzijska
linija za izdelavo folij

Za pokrivanje energetskih potreb uporablja podjetje elek tri~no 
energijo, mazut in uteko~injen naftni plin (UNP). Leta 2001 so 
porabili skupaj 9.656 MWh energije, stro{ki, pri ka terih predstav-
lja elektri~na energija 83–, mazut 16– ter UNP 3–odstotni dele`, 
pa so dosegli 3,7 % vseh stro{kov podjetja. Po mem ben stro{ek 
podjetja je poleg energentov tudi pitna voda.

Da bi zmanj{ali porabo energije in stro{ke zanjo in 
identificirali mesta neu~inkovite rabe energije in vode, so se 
v podjetju odlo~ili za energetski pregled, za katerega je 50 % 
sredstev prispevala AURE. Na podlagi energetskega pregleda 
so bili dolo~eni organizacijski in investicijski ukrepi, s katerimi 
je mogo~e dose~i 33–odstotno zni`anje stro{kov za energente 
in vodo, pri ~emer omogo~a za 5,5 % manj{e stro{ke `e 
samo izvajanje organizacijskih ukrepov. Povpre~na vra~ilna 
doba investicijskih ukrepov zna{a 1,9 leta. Najve~ji potencial 
za zmanj{anje porabe elektri~ne energije so zamenjava 
fluorescentnih sijalk, vgradnja frekven~nih regulatorjev 
elektromotornih pogonov in optimalni nakup produktov 
elektri~ne energije, glavni ukrep za zmanj{anje porabe mazuta 
pa je glede na nujnost njegove nadomestitve s ~istej{im, a 
bistveno dra`jim energentom, zamenjava starih kotlov in 
gorilnikov ter vgradnja avtomatske regulacije vodenja kotlov 
in porabnikov v odvisnosti od zunanje temperature. Znatne 
prihranke energije in vode predstavlja tudi ukrep ciljnega 
spremljanja rabe energije, ki omogo~a tudi spremljanje in 
vrednotenje u~inkov izvedbe posameznih ukrepov.

Potencial za zmanj{anje rabe energije in vode v podjetju 
zna{a 1.298 MWh elektrike, 923 MWh toplote in skoraj 5.000 
m3 pitne vode na leto, kar pomeni hkrati tudi 903 tone manj{o 
letno emisijo CO2.

 Marko Pe~kaj, IJS/CEU
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Soproizvodnja toplote in elektri~ne 
energije v Toplarni Hrastnik

 Temeljna dejavnost Toplarne Hrastnik, d. o. o., je 
proizvodnja, distribucija in prodaja toplote. Z daljinsko 
toploto za centralno ogrevanje in pripravo tople sanitarne 
vode oskrbuje Toplarna ve~ji del mesta Hrastnik, skupna 
priklju~na mo~ uporabnikov pa je 21,5 MW.

Temeljno izhodi{~e za odlo~anje o vgradnji sistema 
soproizvodnje toplote in elektri~ne energije (SPTE) pred-
stavlja zadosten celoletni odjem toplote. Ker dobavljamo 
v Hrastniku toploto za ogrevanje tople sanitarne vode po-
rabnikom tudi zunaj kurilne sezone, smo se v Toplarni leta 
1998 odlo~ili za izdelavo {tudije ekonomske upravi~enosti 
izgradnje takega sistema. Odlo~itev je dodatno podkrepilo 
{e AURE–jevo 50–odstotno sofinanciranje pogodbene vred-
nosti izdelave {tudije.

Na podlagi re zul-
ta tov {tudije je bil iz-
bran sistem s plins kim 
mo tor jem s 1.035 kW 
elek tri~ ne in 1.263 
kW to plot ne mo~i. 
Vgrad nja sis te ma je 
bila opravljena leta 
2000, obsegala pa je 
postavitev plins kega 
mo torja v obsto je ~o 
ko tlov ni co, po ve za vo 
mo tor ja v obra to val ni 
sis tem ko tlov ni ce, 
postavitev transfor-
ma tor s ke postaje z 
mo~ jo 1.260 kVA in 
po ve za vo sis te ma z 
elektrodi stri bu ci  j skim 
omre`  jem. Ce lot na 
in ves ti ci ja je zna {ala 
189 milijonov SIT 
in je bila finan-
cirana deloma iz 
lastnih sredstev Toplarne, deloma pa s kreditom Sklada za 
u~inkovito rabo ener gije Republike Slo venije.

Sistem SPTE je za  ~el v To  plar  ni red  no de  lo  va  ti ja   nuar   ja 
2001. Sistem obratuje v ogrevalni sezoni hkrati z vro  ~e  vod-
nimi kotli, zunaj kurilne sezone pa samostojno. Na letni 
ravni zna{a proizvodnja 7.300 MWh elektri~ne energije 
in 8.900 MWh toplote. Proizvedena toplota je v celoti 
namenjena zadovoljitvi potreb porabnikov, proizvedeno 
elektri~no energijo pa delno porabimo za potrebe lastne 
proizvodnje (15 %), preostanek (85 %) pa prodamo 
distribuciji Elektro Ljubljana. Skupni izkoristek sistema SPTE 
je 82,6–odstoten.

V Toplarni smo z uvedbo soproizvodnje na letni ravni 
prihranili 800.000 Sm3 zemeljskega plina, emisije CO2 pa 
so se zmanj{ale za 1.520 ton letno. V skladu z izra~unom 
ekonomi~nosti naj bi se investicija predvidoma povrnila v 
4,5 leta.

 Boris Trstenjak, Toplarna Hrastnik, d.o.o.

Toplota in zelena elektri~na energija iz 
lesne biomase

Toplarna @elezniki `e vrsto let uspe{no izvaja program 
toplifikacije mesta @elezniki in zmanj{evanja emisij snovi v zrak. 
Za proizvodnjo daljinske toplote uporabljalo zato izklju~no 
lesno biomaso, prenavljajo obstoje~e omre`je daljinskega 
ogrevanja in priklju~ujejo nove toplotne odjemalce, tako da 
se bo priklju~na mo~ porabnikov do leta 2009 pove~ala na 
22,4 MW. Leta 1998 je za~el obratovati nov 6–megavatni 
vro~evodni kotel, vgrajena pa je tudi ~istilna naprava za dimne 
pline.

PROJEKTI AURE

Toplarna na~rtuje tudi zamenjavo ekolo{ko neustreznega 
10 MW vro~evodnega kotla, katerega emisije bodo leta 2004 
presegale z zakonom dovoljene vrednosti. Alternativa za 
zamenjavo starega kotla z novim je tudi soproizvodnja toplote 
in elektri~ne energije (SPTE), ki ima v primerjavi z najbolj{o 
lastno proizvodnjo toplote in proizvodnjo elektri~ne energije 
v sistemu elektrogospodarstva okoli 25 % bolj{i izkoristek 
goriva, s ~imer zmanj{uje porabo goriva, obremenitev okolja 
in skupne stro{ke energetskih storitev. Na odlo~itev o preu~itvi 
mo`ne uporabe sistema SPTE za energetsko oskrbo v Toplarni 
@elezniki je vplivalo tudi dejstvo, da so v obliki sofinanciranja 
ter zagotovljenih ugodnih odkupnih cen elektri~ne energije 
od kvalificiranih proizvajalcev na voljo tudi dr`avne spodbude 
in ukrepi za pove~ano izrabo obnovljivih virov energije 
ter kogeneracijo. Izdelano {tudijo izvedljivosti je AURE 
sofinancirala z 1,5 mio SIT.

V okviru {tudije je bila v odvisnosti od na~ina obratovanja 
in izbranega sistema SPTE oziroma vro~evodnega kotla 
opravljena analiza treh temeljnih variant bodo~ega 
toplotnega sistema, ki je pokazala, da je od zamenjave 
starega vro~evodnega kotla z novim smotrnej{a vgradnja 
kogeneracije. Glede na tehnolo{ke razmere in pogoje v 
Toplarni @elezniki in na razvojne na~rte {irjenja omre`ja je bila 
izbrana postavitev sistema SPTE s parno turbino.

Nadzorni svet Toplarne @elezniki je `e privolil v nadaljevanje 
priprave izvedbe bodo~e kogeneracije ter {iritve daljinskega 
ogrevanja na obmo~ju Da{nice. Trenutno `e poteka priprava 
investicijskega programa, tako da lahko pri~akujemo 
proizvodnjo zelene elektri~ne energije iz obnovljivega 
vira – lesne biomase `e v ogrevalni sezoni 2004/2005.

 Mag. Damir Stani~i}

Optimizacija obratovanja parne turbine

Sistem SPTE v Toplarni Hrastnik
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Za~etek treh projektov SAVE
Za~enja se izvajanje treh projektov, ki so bili odobreni 

na podlagi razpisa Evropske komisije, Generalne direkcije 
za transport in energijo, za sofinanciranje projektov na 
podro~ju u~inkovite rabe energije v okviru programa SAVE 
v letu 2001.

Dvoletni projekt “Vzpostavitev borze za pogodbeno 
financiranje dobave in u~inkovite rabe energije v vzhodni 
Evropi” je namenjen promociji pogodbenega financiranja 
dobave in u~inkovite rabe energije (Third Party Financing 
– TPF) ter podpori ob~inam in javnim institucijam pri 
pripravi takih projektov. V okviru projekta bo vzpostavljena 
borza za izmenjavo informacij o projektih dobre prakse in o 
ponudnikih in potencialnih uporabnikih tovrstnega na~ina 
financiranja, ki bo povezana z usposobljenimi svetovalnimi 
centri za promocijo in spodbujanje pogodbenega 
financiranja dobave in u~inkovite rabe energije v dr`avah, 
ki v projektu sodelujejo. Projekt izvaja mednarodni konzorcij 
pod vodstvom Berlinske energetske agencije, slovenski 
partner v projektu pa je Center za energetsko u~inkovitost 
In{tituta “Jo`ef Stefan”.

Podpori informiranju potro{nikov in trgovcev o uvedbi 
ozna~evanja gospodinjskih aparatov glede energijske 
u~inkovitosti in glede minimalne energijske u~inkovitosti 
naprav sta namenjena dva projekta, in sicer projekt 
“Energetske nalepke – spodbujanje okolju prijaznih 
odlo~itev” in projekt “Energetsko ozna~evanje ve~jih 
gospodinjskih aparatov pri trgovcih”. Izvedeno bo ob{irno 
usposabljanje trgovcev ter promocija in informiranje 
gospodinjstev o mo`nostih za zni`anje porabe energije z 
nakupom energetsko u~inkovitih gospodinjskih aparatov. 
Koordinator prvega projekta je Energiesparverband iz 
Avstrije, drugega pa SEVEn iz ^e{ke, kot slovenska partnerja 
pa sodelujeta Gradbeni in{titut ZRMK v prvem in Center za 
energetsko u~inkovitost In{tituta “Jo`ef Stefan” v drugem 
projektu.

 Mag. Boris Selan, AURE

Nova Direktiva EU o energetskih 
lastnostih stavb (2002/91/EC)

Evropska skupnost je 16. decembra 2002 sprejela novo 
Direktivo EU o energetskih lastnostih stavb (2002/91/EC). Njen 
namen je u~inkoviteje kot dozdaj promovirati in spodbujati 
izkori{~anje velikih stro{kovno u~inkovitih potencialov za 
URE pri novih in obstoje~ih stavbah ter hkrati zmanj{ati 
velike razlike med rezultati dosedanjih tovrstnih programov 
v dr`avah ~lanicah. Po obdobju ugotavljanja mo`nosti za 
URE v stavbah in izvajanja programov v skladu z Direktivo EU 
SAVE (93/76/EEC) je EU odlo~ena preiti od besed k dejanjem 
in mo~neje spodbuditi izvajanje projektov URE v novih in 
obstoje~ih stavbah.

Direktiva navaja zahteve glede:
• metodologije ra~una celovitih energetskih lastnosti stavbe 

– upo{tevati je treba vplive toplotne za{~ite, prezra~evanja, 
lokacije in orientacije, kot je pri nas `e predpisano, ter 
vplive ogrevalnega sistema, sistema za pripravo tople vode, 
klimatizacije, razsvetljave, hlajenja in pasivnih solarnih 
sistemov, pa tudi pozitivne u~inke rabe OVE, naravnega 
osvetljevanja, soproizvodnje toplote in elektrike ipd.,

• minimalnih zahtev o toplotnih lastnostih novih stavb 
– oblikovanje zahtevane ravni rabe energije je prepu{~eno 
posameznim dr`avam, pomembno pa je periodi~no 
petletno posodabljanje zahtev v skladu z napredkom 
tehnike,

• minimalnih zahtev glede toplotnih lastnosti velikih 
obstoje~ih stavb, ki gredo v obse`nej{o prenovo – pri 
obstoje~ih stavbah bo treba poskrbeti za sistem, ki bo 
za obse`nej{e prenove ve~jih stavb (nad 1.000 m2) 
predpisoval tudi uskladitev njihovih toplotnih lastnosti z 
minimalnimi zahtevami,

• uvajanja energetske izkaznice stavbe – energetska 
izkaznica stavbe bo po novem obvezna pri prometu z 
nepremi~ninami, {e posebej za stavbe v javni rabi, `elena je 
navezava na spodbujevalne programe na nacionalni ravni,

• rednega pregleda kotlov in naprav za klimatizacijo v 
stavbah ter v nadaljevanju tudi ocene ogrevalnih sistemov, 
pri katerih so kotli starej{i od 15 let.

V Sloveniji bo treba na podlagi te direktive v naslednjih 
treh letih oblikovati regulativo na podro~ju obveznega 
energetskega certificiranja stavb, rednega pregleda 
kotlov in naprav za klimatizacijo, ob ve~jih prenovah 
zagotoviti hkratno energetsko sanacijo stavbe ter pri 
ve~jih novogradnjah `e v fazi na~rtovanja preu~iti 
mo`nosti uporabe tehnologij URE in OVE.

Zagotoviti bo treba neodvisnost in kvalificiranost 

strokovnjakov za izvajanje dejavnosti na podro~ju 
energetskega certificiranja stavb, priprave priporo~enih 
ukrepov, pregleda kotlov in sistemov za klimatizacijo.

Dr`ave ~lanice morajo uskladiti nacionalne predpise 
z Direktivo o toplotnih lastnostih stavb v treh letih z 
mo`nostjo podalj{anja prehodnega roka {e za nadaljnja 
tri leta, ~e bi primanjkovalo ustreznega kvalificiranega oz. 
akreditiranega kadra za energetsko certificiranje in redni 
pregled kotlov.

Prvi razpis 6. okvirnega programa za 
raziskave in razvoj

Evropska komisija je 17. decembra lani objavila prve 
razpise za prijavo projektov v okviru novega 6. okvirnega 
programa EU za obdobje od leta 2003 do 2006, kot 
prijavitelji, koordinatorji ali partnerji pri posameznih 
razpisanih dejavnostih pa lahko enakopravno sodelujejo tudi 
slovenske organizacije in posamezniki. V okviru trajnostnih 
energetskih sistemov s prioritetnega podro~ja trajnostnega 
razvoja in globalnih sprememb je tako mogo~e do 18. marca 
2003 prijavljati projekte s podro~ij stro{kovno u~inkovite 
oskrbe z obnovljivimi viri energije, zdru`evanja obnovljivih 
virov energije in u~inkovite rabe energije, eko–zgradb in 
alternativnih motornih goriv. Podrobnej{e predstavitve 
posameznih programov, razpisnih pogojev in druge aktualne 
informacije dobite na http://www.rtd.si/slo/6op/, pregled vseh 
objavljenih razpisov pa na http://fp6.cordis.lu/fp6/. Naslednji 
razpis bo predvidoma 17. junija 2003.

 Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

ENERGIJA V EVROPI

  
 Dr. Marjana [ijanec Zavrl, ZRMK Holding, d. d.
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energije v zgradbah. Da bi spodbudila ve~jo promocijo in 
izkori{~anje OVE, se je leta 2000 v EU za~ela posebna Akcija 
za start (Campaign for Take–Off for Renewable Energies), ki 
za klju~ne sektorje dolo~a merljive cilje in je namenjena tako 
javnim kot tudi zasebnim institucijam in organizacijam.

V okviru omenjene akcije so 9. decembra lani v {panski 
Salamanci `e tretji~ podelili nagrade za uspe{no promocijo in 
izrabo OVE na podro~ju celotne Evrope. Prejemniki priznanj 
prihajajo letos iz 8–ih dr`av EU:
• Glavno nagrado je za najbolj{i regionalni partnerski program 

na podro~ju OVE prejel OÖ. Energiesparverband iz Avstrije za 
energetski akcijski plan za gornjo Avstrijo “Energy 21”.

• Agencija ADEME iz Francije je bila za partnerstvo 26 francoskih 
regij v kampanji za mno`i~nej{o uporabo OVE nagrajena za 
najbolj{i nacionalni partnerski program na podro~ju OVE.

• Nagrada za najbolj{i lokalni partnerski program na podro~ju 
OVE je bila podeljena nem{kemu mestu München za 
promocijo OVE in URE od leta 1991 dalje.

• Skupni projekt Electricité de France in nizozemskega 
Nuon–Renewable Energy je za oskrbo z energijo pode`elja 
na jugu Malija prejel nagrado za najbolj{i partnerski program 
z de`elami v razvoju na podro~ju OVE.

• Med pode`elskimi lokalnimi skupnostmi, ki na~rtujejo 
100–odstotno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov, je bil 
nagrajen okrajni svet mesta Powys v Veliki Britaniji, kjer imajo 
instaliranih `e ve~ kot 100 MW vetrnic.

• [vedska ob~ina Gotland je za ekoprogram otoka OVE v 
Baltiku prejela nagrado med otoki, ki na~rtujejo 100–odstotno 
oskrbo z energijo iz obnovljivih virov.

• @irija je z dvema posebnima priznanjema nagradila tudi 
italijansko Ministrstvo za okolje za program ve~je izrabe OVE 
na manj{ih otokih, in Ecopower cvba iz Belgije za uspe{no 
spodbujanje prebivalcev za sofinanciranje projektov OVE.

Ve~ o nagradah in akciji najdete na http://europa.eu.int/
comm/energy/en/pfs_altener_en.html.

Poslovni portal Energetika.NET
V zadnji ~etrtini minulega leta je za~el na spletni strani 

http://www.energetika.net/ delovati prvi slovenski energetski 
poslovni portal Energetika.NET. Portal naj bi postal sti~i{~e 
vseh, ki se ukvarjajo z energetiko, zaenkrat pa uporabnikom 
z novicami, javnimi razpisi, napovedmi dogodkov in 
pregledom poro~anja medijev o energetiki omogo~a 
spremljanje aktualnega dogajanja v energetiki, vklju~uje pa 
tudi portrete in intervjuje z zanimivimi osebnostmi iz sveta 
energetike ter svetovanje strokovnjakov s podro~ja termo– in 
elektroenergetike.

V prihodnosti je predvideno tudi tesnej{e sodelovanje 
portala s sorodnimi portali v EU in s tem hitrej{i pretok 
informacij ter ponudba spletnih aplikacij, namenjena vsem 
tistim, ki se ukvarjajo z energijo v industriji. V prvih mesecih 
leto{njega leta lahko postanete registriran uporabnik portala 
z omogo~enim dostopom do nekaterih dodatnih vsebin 
brezpla~no, v prihodnosti pa bodo portalu dodane tudi 
nekatere pla~ljive vsebine.

CO2 toplotna ~rpalka za pripravo tople 
sanitarne vode

Prvo komercialno toplotno ~rpalko, ki uporablja CO2 kot 
delovni medij za pripravo tople sanitarne vode, so razvili 
na Norve{kem in jo `e leta 1999 vgradili v podjetju AS 
EggProdukter, kjer potrebujejo velike koli~ine vro~e sanitarne 
vode za ~i{~enje proizvodne opreme. Toplotna ~rpalka 
izkori{~a odpadno toploto obstoje~e hladilne naprave, ve~je 
grelno {tevilo toplotne ~rpalke pa je omogo~ilo zmanj{anje 
rabe elektrike za segrevanje sanitarne vode za 80 %, zaradi 
ni`je temperature kondenzacije pa se je zmanj{ala tudi 
poraba elektrike hladilne naprave. Ob investiciji 23.750 Є in 
letnem prihranku 131,4 MWh, je enostavna vra~ilna doba 
investicije 3,6 let. Ve~ o projektu si lahko preberete na       
http://www.caddet–ee.org/brochures/.

Na trg prihajajo prvi avtomobili na 
gorivne celice 

2. decembra 2002 sta predsednika podjetij Honde 
in Toyote izro~ila japonskim ministrstvom v komercialno 
uporabo prve osebne avtomobile na gorivne celice na svetu. 
Pri predstavitvi je bil navzo~ tudi japonski premier Juni~iro 
Koizumi, ki je bil po poskusni vo`nji presene~en nad dobrimi 
voznimi lastnostmi in tihim motorjem vozil. Podjetji bosta 
prvim strankam, doma~im ministrstvom in oblastem dr`ave 
Kalifornije predali skupaj okoli 30 vozil.

Decembra je dovoljenje za prodajo avtomobila na gorivne 
celice dobil tudi Nissan, testni verziji novih vozil na teko~i in 
plinasti vodik pa je decembra predstavil tudi Opel. Dodatne 
informacije so na voljo na http://www.hyweb.de.

ZANIMIVOSTI

Priznanja dose`kom s podro~ja 
promocije in rabe OVE

EU `eli do leta 2010 dose~i 12–odstotni dele` obnovljivih 
virov energije (OVE) v skupni porabi primarne energije. Za 
dosego zastavljenega cilja bo treba dele` OVE v porabi 
elektrike pove~ati na 22 %, rabo biogoriv v prometu pa na 
5,75 %, hkrati pa bo moral EU za 20 % zmanj{ati tudi porabo 
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INTERNET

http://www.
gov.si/aure/

Zalo`nik: Agencija RS za u~inkovito rabo energije pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Izdajatelj: Center za energetsko u~inkovitost, Institut “Jo`ef Stefan”. 
Glavni urednik: Franc Beravs. Uredni{ki odbor: Boris Selan, Toma` Fatur in Barbara Petelin Viso~nik. 
Naslov uredni{tva: Agencija RS za u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana. 
Priprava in tisk: Schwarz d.o.o., Ljubljana
Izhaja: 7–krat letno 
Oblikovanje: Informa Echo, Ljubljana.

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema Center za energetsko u~inkovitost, IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, po faksu 
(01) 561 23 35 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, Jamova 
39, 1000 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” izide v torek, 1. aprila 2003.

Za priznanje “Energetsko u~inkovito podjetje 2003” 
se lahko potegujejo podjetja, javne ustanove (bolni{nice, 
{ole) in drugi porabniki energije, ki so v zadnjih petih 
letih z organizacijskimi in tehnolo{ko–investicijskimi ukrepi 
prispevali k smotrnej{i rabi energije in s tem tudi k manj{emu 
obremenjevanju okolja. Na razpisu ne morejo sodelovati 
podjetja, katerih dejavnost je energetska oskrba.

Za priznanje “Energetsko u~inkovit projekt 2003” se 
lahko potegujejo podjetja in ustanove, ki so z zamenjavo 
celotne tehnologije ali njenega dela, z raznimi izbolj{avami, 
inovacijami in podobnimi ukrepi na podro~ju URE ali 
pretvarjanju energije z visokim izkoristkom bistveno 
pripomogla k manj{i porabi energije in ~istej{emu okolju. 
V tem delu razpisa lahko sodelujejo tudi podjetja, katerih 
dejavnost je energetska preskrba, ter ponudniki storitev in 
opreme, ki so projekte izvedli pri kon~nih porabnikih in so za 
prijavo projekta pridobili njihovo soglasje.

Merila in obrazce za prijavo najdete na spletnih straneh 
Agencije (www.gov.si/aure) in revije Gospodarski vestnik 
(www.gvrevija.com). Rok za oddajo prijav je 17. marec 2003.

Dragica Bratani~, AURE

NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkov7. nate~aj za energetsko u~inkovito 7. nate~aj za energetsko u~inkovito 
podjetje in projektpodjetje in projekt VI. strokovno posvetovanje Slovenskega dru{tva za 

daljinsko energetiko
Tema posvetovanja je energetski trg z novimi tr`nimi, 
tehnolo{kimi in okoljskimi re{itvami.
Datum: 10. – 11. marec 2003
Kraj: Portoro`
Informacije: http://www.drustvo–sdde.si

Sejem ISH Frankfurt
Mednarodni sejem gradbene in energetske opreme z 
naslovom @iveti z vodo, toploto in zrakom.
Datum: 25. – 29. marec 2003
Kraj: Frankfurt, Nem~ija
Informacije: http://www1.ish–frankfurt.de

Sustainable energy management in municipal
buildings and equipment
8. letna konferenca zdru`enja evropskih lokalnih oblasti 
Energie–Cités.
Datum: 3. – 4. april 2003
Kraj: Krakov, Poljska
Informacije: http://www.energie–cites.org/

Hannoverski sejem – Energija
Eden najve~jih svetovnih sejmov s podro~ja energetskega 
me ned ̀ menta, energetskih tehnologij in OVE.
Datum: 7. – 12. april 2003
Kraj: Hannover, Nem~ija
Informacije: http://www.hannovermesse.de

Interklima
17. mednarodno posvetovanje o ogrevanju, hlajenju in 
klimatizaciji.
Datum: 10. – 11. april 2003
Kraj: Zagreb, Hrva{ka
Informacije: http://www.ege.hr/strucni_skupovi/
 interklima–zagreb/STRS_ik.htm

Dnevi energetikov 2003
5. sre~anje energetskih mened`erjev Slovenije.
Datum: 15. – 16. april 2003
Kraj: Portoro`
Informacije: http://www.gvizobrazevanje.si

SUSTAIN – The World Sustainable
Energy Exhibition & Conference
Konferenca spremlja aktualne smernice na podro~jih OVE, 
~iste energije in URE.
Datum: 13. – 15. maj 2003
Kraj: Amsterdam, Nizozemska
Informacije: http://rep3.raishows.com/sustain2003/


