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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
NOVI RAZPISI AURE

OBNOVA STAREJŠIH STANOVANJSKIH STAVB

ENERGIJA ZEMLJE ZA OGREVANJE IN HLAJENJE

ENERGETSKO U^INKOVITO PODJETJE IN PROJEKT 2004

Na letnem zasedanju Evropske energetske mre`e (EnR) so 
6. februarja letos v Londonu v mre`o slovesno sprejeli {tiri 
nove agencije. Poleg Nem{ke energetske agencije DENA tudi 
prve ~lane iz dr`av srednje in vzhodne Evrope, poleg AURE 
{e nacionalni agenciji iz Slova{ke in Bolgarije. Slovesnosti se je 
udele`il direktor AURE Franc Beravs, ki je predstavil poslanstvo in 
programe Agencije. S sprejemom v eminentno mre`o evropskih 
organizacij, med katerimi so predvsem nacionalne agencije, so se 
uspe{no kon~ala skoraj enoletna prizadevanja AURE za ~lanstvo v 
EnR. Evropska energetska mre`a je namenjena izmenjavi izku{enj 
in znanj o na~rtovanju in vodenju dr`avnih programov na 
podro~ju URE in OVE in njihovemu vplivu na okolje. Povezovanje 
med ~lani EnR je namenjeno tudi vklju~evanju v programe EU in 
programe, ki izhajajo iz drugih mednarodnih dogovorov.

Aktivnosti AURE v letu 2004
V okviru Agencije bomo tudi letos izvajali ustaljene svetovalne 

programe, kot so energetsko svetovanje za ob~ane, energetski 
pregledi ustanov, podjetij in ve~stanovanjskih objektov, energetske 
zasnove lokalnih skupnosti ter podpora pri pripravi investicijske 
dokumentacije za projekte URE, OVE in kogeneracije, in ponujali 
finan~ne spodbude za investiranje v URE (za izvedbo ukrepov 
v gospodinjstvih ter preko Sklada za investicije v u~inkovito 
rabo energije) in uporabo 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 zvezi z zakonodajo je bil januarja objavljen Pravilnik 
za energetsko ozna~evanje gospodinjskih klimatskih naprav 

(prevzem Direktive EU 2002/31/EC), sicer pa nas ~akajo letos 
predvsem spremembe in dopolnitve predpisov na podro~ju 
energetske u~inkovitosti.

Nadaljujejo se aktivnosti v okviru projekta GEF “Odstranitev 
ovir za pove~ano izrabo biomase kot energetskega vira” in 
drugih projektov v sodelovanju z zunanjimi institucijami. 
Razen tega 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 objavljamo tudi informacije o 
nate~aju za energetsko u~inkovito podjetje in projekt, ki ga 
v sodelovanju z Gospodarskim vestnikom letos izvajamo `e 
osmi~. Nagrajevanje energetsko u~inkovitega projekta letos 
raz{irjamo tudi na podro~je uporabe obnovljivih virov energije. 
Priznanja bodo podeljena na Dnevih energetikov, ki bodo 20. 
in 21. aprila letos v Portoro`u.

Franc Beravs, direktor AURE

AURE v evropski mre`i agencij

Na podlagi Zakona o dr`avni upravi (Uradni list RS, {t. 52/02) 
oz. Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 
{t. 58/03) se s 1. 1. 2004 polni naziv Agencije glasi Agencija 
RS za u~inkovito rabo in obnovljive vire energije.

Podpisovanje pristopnic k EnR
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V okviru projekta GEF “Odstranitev ovir za pove~ano izrabo 
biomase kot energetskega vira” bomo februarja 2004 objavili 
razpis za sofinanciranje priprave {tudij izvedljivosti daljinskih 
ogrevanj na lesno biomaso (DOLB) za leto 2004 v vi{ini 
12 milijonov tolarjev.

V nasprotju s podobnim razpisom, ki je bil objavljen v letu 
2003, bodo lahko na tem razpisu sodelovale samo ob~ine, ki 
so s svojim strate{kim partnerjem `e podpisale pismo o nameri 
za izgradnjo sistema DOLB. Predpogoj za kandidiranje ob~ine 
bo groba tehnolo{ko-ekonomska ocena projekta o mo`nostih 
gradnje sistema DOLB, ki jo mora ob~ini posredovati strate{ki 
partner.

Razpis za informativne, ozave{~evalne 
in promocijske dejavnosti

Agencija bo na javnem razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, {t. 8/04, 30. januarja letos, podprla ponudnike, 
ki bodo z izvajanjem dejavnosti med drugim spodbujali 
gospodarske dru`be za uvajanje energetskega mened`menta 
in uporabo sodobnih energetskih tehnologij, spodbujali URE in 
OVE v malih in srednjih podjetjih, motivirali lokalne skupnosti 
za izrabo lokalnih energetskih virov in u~inkovito rabo energije 
v javnih stavbah, ozave{~ali in spodbujali porabnike energije za 
investiranje v kotle na lesno biomaso …

Prek razpisa bomo sofinancirali pripravo izobra`evalno-

ozave{~evalnih prireditev, izdajanje strokovnih in poljudnih 
publikacij ter drugega promocijskega materiala, pripravo 
skupinskih ogledov primerov dobre prakse in druge dejavnosti. 
Vrednost javnega razpisa je 19 milijonov tolarjev, predlagatelj 
pa mora vlogo dostaviti na Agencijo najkasneje do petka, 
27. februarja 2004, do 15. ure. Razpisna dokumentacija je 
dostopna tudi na spletni strani Agencije.

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

Razpisa za izrabo OVE in energetsko 
izrabo lesne biomase v gospodinjstvih

V Uradnem listu RS sta bila 6. februarja 2004 objavljena dva 
javna razpisa, in sicer:
1. Razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za 

izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leto 
2004 v vi{ini 70 milijonov tolarjev. Agencija bo s finan~nimi 
spodbudami v obliki nepovratnih sredstev spodbujala 
naslednja ukrepa:
• vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode; vi{ina 

nepovratnih sredstev zna{a do 40 % cene sistema, vendar 
najve~ 30.000 SIT/m2 vgrajenega sprejemnika son~ne 
energije oziroma 180.000 tolarjev za celoten sistem,

• vgradnjo toplotnih ~rpalk za ogrevanje sanitarne vode 
(vi{ina nepovratnih sredstev zna{a do 40 % cene toplotne 
~rpalke z vklju~enim hranilnikom toplote, vendar najve~ 
45.000 tolarjev) ali centralno ogrevanje prostorov (vi{ina 
nepovratnih sredstev zna{a do 40 % cene toplotne 
~rpalke z vklju~enim hranilnikom toplote, vendar najve~ 
500.000 tolarjev).

2. Razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom 
za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih 
za leto 2004 v vi{ini 40 milijonov tolarjev. Agencija bo 
s finan~nimi spodbudami v obliki nepovratnih sredstev 
spodbujala vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje 
na lesno biomaso, in sicer kurilnih naprav na polena, pelete 
ali sekance. Vi{ina nepovratnih sredstev je naslednja:
• pri ogrevanju s poleni do 40 % cene kurilne naprave in 

hranilnika toplote, vendar najve~ 300.000 tolarjev,
• pri ogrevanju s peleti do 40 % cene kurilne naprave s 

podajalnikom, vendar najve~ 400.000 tolarjev,
• pri ogrevanju s sekanci do 40 % cene kurilne naprave s 

podajalnikom, vendar najve~ 500.000 tolarjev.
Razpisni dokumentaciji najdete tudi na spletni strani Agencije. 

Energetski pregledi, zasnove
in {tudije izvedljivosti

V okviru javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za 
spodbujane izdelave energetskih zasnov ob~in, izvedbe 
energetskih pregledov podjetij ter javnih in ve~stanovanjskih 
stavb in za pripravo investicijske dokumentacije za projekte 
URE, OVE in kogeneracije je na decembrsko in januarsko 
odpiranje prispelo 9 vlog. Tako je od za~etka razpisa sklenjenih 
`e 43 pogodb, od tega 13 za sofinanciranje energetskih 
pregledov, 14 za energetske zasnove ob~in in 16 za pripravo 
investicijske dokumentacije.

Dodatne informacije: Dragotin @ivkovi~, tel.: 01/300 69 97, 
e-po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si

Februarja {e dva razpisa AURE
V drugi polovici februarja bo Agencija objavila {e dva javna 

razpisa, in sicer:
• za finan~ne spodbude za investicije v pove~anje 

energetske u~inkovitosti v starej{ih stanovanjskih 
stavbah (izolacija fasade, podstre{ja ali strehe nad 
ogrevanim podstre{jem ter zamenjava in obnova oken). 
Dodatne informacije: Jo`ef Poga~nik, tel.: 01/300 69 94, 
e-po{ta: jozef.pogacnik@gov.si.

• za sofinanciranje mednarodnih projektov. Sofinancirani 
bodo projekti, ki se izvajajo v okviru programov SAVE in 
ALTENER ter v okviru mre`e za promocijo energetskih 
tehnologij OPET Evropske komisije in tisti, ki po namenu 
in ciljih ustrezajo programskim usmeritvam in podpirajo 
dejavnosti Agencije. Dodatne informacije: mag. Boris Selan, 
tel.: 01/300 69 98, e-po{ta: boris.selan@gov.si.

Nov razpis tudi v okviru projekta GEF

Aprila 2004 bo sre~anje akterjev na podro~ju izvedbe 
projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 
Sloveniji. Potencialni strate{ki partnerji se bodo lahko 
seznanili z do takrat izdelanimi {tudijami ter v stiku 
s predstavniki ob~in in dr`ave pridobili natan~nej{e 
informacije o mo`nosti investicij v sisteme DOLB.

Dodatne informacije: mag. Jani Turk, tel.: 01/300 69 95, 
e-po{ta: jani.turk@gov.si.
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Leta 2003 je AURE pre{el z zamenjave oken na finan~no 
spodbujanje celovite obnove starej{ih stanovanjskih stavb (izo-
lacija fasade, podstre{ja ali strehe nad ogrevanim podstre{jem 
ter zamenjava in obnova oken) z upo{tevanjem Pravilnika o
toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list 
RS, {t. 42/02). Podprti ukrepi omogo~ajo znatne prihranke to-
plote za ogrevanje stavb 
in izbolj{uje jo bi  val ne 
pogoje. Z ukrepi je bilo 
treba dose~i zmanj{anje 
toplotnih izgub v stavbi 
vsaj za 10.000 kWh na 
leto. Raz pis je bil namen-
jen lastni kom individu-
alnih in ve~stanovanj-
skih hi{, katerih grad-
nja se je za~ela pred 
letom 1981.

Ve~ina prejemnikov finan~nih spodbud so bili lastniki 
individualnih stanovanjskih hi{ (96 %). Ve~ina se je odlo~ila 
za izvedbo dveh ukrepov (48 %), pri tem pa sta prevladovali 
izolacija fasade ter zamenjava in obnova oken. Za izvedbo 
enega ukrepa se je odlo~ilo 37 % prejemnikov nepovratnih 
sredstev, od tega 30 % za izolacijo fasade, za vse tri ukrepe 
pa se je odlo~ilo 16 % prejemnikov nepovratnih sredstev. 
Ugotovili smo, da so se toplotne izgube gradbenih konstrukcij 
stavb glede na prej{nje stanje znatno zmanj{ale, pri fasadah 
je bilo dose`eno trikratno zmanj{anje, pri podstre{ju oz. 
strehi pa celo {estkratno, kar pomeni povpre~no zmanj{anje 
za okoli 90 kWh/m2 gradbene konstrukcije. 222 prejemnikov 
nepovratnih sredstev je v povpre~ju prejelo 217.000 tolarjev oz. 
slabih 9 % vrednosti investicije.

Obnova starej{ih stanovanjskih stavb

[tevilo prejemnikov - 222

Sredstva AURE milijonov SIT 48

Investicija milijonov SIT 620

Zmanj{anje toplotnih izgub kWh/m2/leto 86,3

Zmanj{anje rabe fosilnih goriv MWh/leto 5.600

Zmanj{anje emisij CO2 t/leto 1.850

Ogrevanje enodru`inske hi{e
z lesno biomaso

Nova kotlovnica za ogrevanje na lesno biomaso

Sprotno komuniciranje s predlagatelji vlog in vzor~ni 
pregledi izvedenih investicij ka`ejo, da je kakovostna 
izvedba ukrepov plod dobre priprave investicije, kakor tudi 
strokovnega nadzora nad izvedbo del. K temu je v veliki meri 
pripomoglo organizirano sodelovanje energetskih svetovalcev 
pri identifikaciji prednostnih ukrepov in nasvetih o obsegu in 
primernosti izvedbe investicije.

Analiza podatkov o izvedenih ukrepih je pokazala, da so 
bili dose`eni pri~akovani rezultati in da je bila uvedba nove 
spodbujevalne sheme upravi~ena. Razpis je prispeval tudi 
k promociji in ozave{~anju prebivalcev o najprimernej{ih 
ukrepih za toplotno za{~ito oziroma sanacijo stavb v skladu s 
predpisano zakonodajo.

Jo`ef Poga~nik, AURE

Od 135 milijonov tolarjev, kolikor jih je v okviru finan~nih 
spodbud za nalo`be v u~inkovito rabo energije in izrabo 
obnovljivih virov lani ob~anom namenil AURE, je bilo 23,7 % 
sredstev porabljenih za vgradnjo kurilnih naprav na polena, 
pelete in sekance za centralno ogrevanje v gospodinjstvih. 
Nepovratna sredstva so prejeli 104 prosilci, med katerimi 
jih je kar 69,2 % vgradilo kotle na polena. Ob~ani so v 
nove kurilne naprave s skupno mo~jo 4.136 kW investirali 
dobrih 124,5 milijonov tolarjev in tako na letni ravni dosegli 
zmanj{anje rabe fosilnih goriv za 5.790 MWh, emisij CO2 pa 
za 2.000 ton.

Med tistimi, ki so se odlo~ili za nalo`bo v kurilno napravo 
za centralno ogrevanje na lesno biomaso, je tudi Toma` Lavrin 
iz Raven pri Mlin{ah. Investitor, ki je po poklicu gozdar, se je z 
dru`ino v novo enodru`insko hi{o v naselje, ki le`i 600 metrov 
nad morjem v zahodnem delu ob~ine Zagorje ob Savi, vselil 
leta 2002. Za ogrevanje z lesno biomaso kot alternativo 
kurilnemu olju se je odlo~il predvsem zaradi lastnega lesa. Sprva 
je nameraval za kurjenje uporabljati sekance, ki v primerjavi s 
poleni pri kurjenju zahtevajo manj dela, zaradi ni`jih stro{kov 
investicije pa je nato prevladala odlo~itev za kotel na polena. Na 
kon~no izbiro kotla je v veliki meri vplival tudi obisk gozdarjev 
pri enem izmed slovenskih dobaviteljev tovrstnih naprav, ki je 
investitorja, ta je za nalo`bo prejel finan~no spodbudo v vi{ini 
300.000 tolarjev, tudi opozoril na dr`avna nepovratna sredstva.

Od novembra 2002 imajo v hi{i tako vgrajen kotel na 
polena tujega proizvajalca, nazivne mo~i 30 kW, s prigrajenim 
hranilnikom toplote prostornine 1.500 litrov. Zaradi patentirane 
vrtin~ne zgorevalne komore, v kateri se lesni plini relativno 
dolgo zadr`ujejo in tako v kar najve~ji meri zgorijo, in ustrezne 
regulacije zgorevanja, deluje kotel z 92-odstotnim izkoristkom, 
emisije, dose`ene pri nominalni mo~i, pa zna{ajo 191 mg/m3 
CO ter 40 mg/m3 pra{nih delcev. S kotlom pokrivajo tudi 
potrebe po topli sanitarni vodi, njena priprava poleti pa zahteva 
polnjenje kotla s poleni pribli`no na 5 do 8 dni. V prvi kurilni 
sezoni so za ogrevanje in pripravo sanitarne vode porabili okoli 
16 m3 lesa, investitor pa pri~akuje, da se bo poraba ob~utno 
zmanj{ala potem, ko bo letos hi{o {e toplotno izoliral.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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Ob~ina Benedikt le`i v severnem delu Slovenskih goric med 
Lenartom in Gornjo Radgono. S 24 km2 in pribli`no 2.150 
prebivalci sodi tako po povr{ini kot tudi po {tevilu prebivalcev 
med manj{e slovenske ob~ine. Zaradi intenzivnega dru`benega 
in gospodarskega razvoja in `e dalj ~asa prisotnih prizadevanj 
po izkori{~anju geotermalne energije za potrebe ogrevanja 
objektov se je ob~ina odlo~ila za izdelavo energetske zasnove, 
s ~imer naj bi bil narejen prvi korak do dobro premi{ljenega 
na~rtovanja in izvajanja organizirane oskrbe z energijo. 
Polovico sredstev za izdelavo zasnove, ki je potekala od aprila 
do novembra 2002, je prispeval AURE.

Ob~ina porabi - brez energije v prometu - skupaj 54,8 TJ 
kon~ne energije. Specifi~na poraba energije na prebivalca 
v ob~ini zna{a le 25 GJ na leto in je precej pod slovenskim 
povpre~jem, kar je posledica izrazito kmetijske narave ob~ine. 
Industrije ni, razvita sta obrt in podjetni{tvo. Ve~ino, kar 87 % 
vse toplote, porabijo stanovanja. Dve tretjini stanovanjske 
povr{ine sta pri tem ogrevani s trdnimi gorivi, v glavnem z 
drvmi. Skupnih kotlovnic za ogrevanje stanovanj ali sistema 
daljinskega ogrevanja ni, tako da v stanovanjih vse gorivo 
porabijo v lokalnih kuri{~ih.

Analiza zbranih podatkov je pokazala naslednje ve~je {ibke 
to~ke obstoje~ih razmer:
• v industrijski coni, ki jo {e gradijo, oskrba z energijo ni bila 

na~rtovana,
• enako velja za predvideni stanovanjski coni, kjer ni bila 

preu~ena mo`nost skupne oskrbe s toploto ali gorivom,
• poraba energije v javnih objektih je najve~krat visoka, 

energetski pregledi pa niso bili opravljeni,
• starej{e individualne hi{e so slabo izolirane,
• kuri{~a na trdna goriva v hi{ah so ve~inoma zastarela in za 

kurjenje lesne biomase le delno u~inkovita,
• ostali obnovljivi viri energije se v ob~ini premalo izkori{~ajo.

Sprejemniki son~ne energije 
na O[ v [martnem ob Paki

Osnovna {ola Bratov Letonja v [martnem ob Paki je od 
lanske jeseni okolju prijaznej{a. Za to ima najve~ zaslug skupina 
sedmo{olk in sedmo{olcev iz [martnega in njihovih vrstnic in 
vrstnikov iz Ljudske {ole iz Gleidsdorfa. Na taboru, ki je potekal 
v okviru projekta “Solarno partnerstvo”, so septembra lani pod 
vodstvom in{truktorjev izdelali 20 m2 velik sprejemnik son~ne 
energije (SSE) za pripravo tople sanitarne vode, ki jo bodo s 
pridom uporabljali tako v {olski kuhinji kot tudi telovadnici, 
ki jo uporablja tudi nogometni klub Era [martno. [ola je 
pridobila tudi nov, 960-litrski hranilnik tople vode, v katerem se 
shranjujeta tako topla voda iz solarnega sistema kot tudi tista, 
pripravljena v povezavi s sistemom za centralno ogrevanje.

Izdelava sprejemnikov son~ne energije

Pobudnika celotnega projekta sta bila Klimabündnis 
Steiermark iz Gradca in Slovenski E-forum iz Ljubljane, njegovo 
izvedbo pa je koordiniral institut ERICo iz Velenja. Vgradnjo 
SSE so omogo~ili Landesenergieverein Steiermark, EU program 
Interreg 3a ter z nepovratnimi sredstvi v vi{ini 423.288 SIT tudi 
Agencija za u~inkovito rabo in obnovljive vire energije.

Priprave na tabor so stekle `e lani spomladi, ko so osnovno 
{olo maja obiskali predstavniki avstrijskih partnerjev, potekal pa 
je tudi naravoslovni dan o podnebnih spremembah. Mesec dni 
zatem so sedmo{olke in sedmo{olci obiskali avstrijske vrstnike 
in se skupaj z njimi udele`ili ekskurzije, na kateri so si ogledali 
vetrne elektrarne, sisteme daljinskega ogrevanja na biomaso in 
bioplin, razli~ne solarne sisteme ter proizvodnjo biodizelskega 
goriva.

Na taboru so se u~enke in u~enci iz Slovenije in Avstrije 
seznanili s podnebnimi spremembami, ukrepi za u~inkovito 
rabo energije na {oli ter s pridobivanjem premoga, proizvodnjo 
elektri~ne energije in sanacijo ekolo{kih posledic v [ale{ki 
dolini. Ob zaklju~ku so pripravili tudi razstavo ter obse`en in 
kakovosten dvojezi~ni kulturni program.

Na podro~ju oskrbe z energijo in njene rabe na~rtujejo 
na O[ Bratov Letonja, ki jo obiskuje okoli 300 otrok, v 
prihodnosti kar precej nalo`b. @e prihodnji mesec bodo na 
hodniku in strani{~ih v zgornjem nadstropju vgradili nova 
okna, v prihodnjih letih pa nameravajo zamenjati {e vsa okna 
v novej{em delu {ole, toplotno izolirati podstre{je v novej{em 
in starem delu stavbe, zamenjati kotel na premog, v celoti 
posodobiti kotlovnico in podobno.

Andrej Klemenc, Slovenski E-forum

Energetska zasnova ob~ine Benedikt

Na podlagi geolo{kih raziskav in v zasnovi izdelane 
ekonomske analize, se je kot zelo privla~en pokazal projekt 
izkori{~anja geotermalne energije, ki se `e izvaja, in je trenutno 
v fazi vrtanja raziskovalno kapta`ne vrtine s predvideno 
kon~no globino 2.000 m. Pri~akovana zmogljivost vrtine zna{a 
med 2 in 20 l/s termalne vode s temperaturo 95 ± 10 °C, 
energetski potencial pa je ocenjen na okoli 6 MW. Projekt je s 
60 milijoni SIT nepovratnih sredstev podprl tudi AURE.

Marko Pe~ari~, IBE, d. d.

Struktura porabe energentov za ogrevanje in pripravo

sanitarne vode v ob~ini Benedikt

Uteko~injen 
naftni plin 

4,3 %

Premog 
2,3 %

Drva 
59,2 %Ekstra lahko kurilno olje 

25,2 %

Elektri~na energija 
8,9 %
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PROJEKTI AURE

Osnovna dejavnost mariborske dru`be Telem, d. o. o., ki je 
bila ustanovljena leta 1992, obsega izvajanje avtomatizacije 
in vodenja tehnolo{kih procesov na podro~ju industrijskih in 
ekolo{kih objektov, meritev in regulacije, upravljanje in nadzor 
na elektroenergetskih objektih, komunikacijske mre`e, nadzor 
deformacij v betonskih strukturah in podobno. Zaradi rasti in 
perspektivnega trenda razvoja smo se v podjetju leta 2002 odlo~ili 
za gradnjo lastne poslovne stavbe, pri njenem na~rtovanju pa 
smo si zaradi na{e usmerjenosti v prihodnost, uporabe novih 
tehnologij, prijaznega delovnega okolja, var~evanja z energijo 
in neodvisnosti od zunanje oskrbe z energenti zastavili cilj 
minimalne porabe energije, vendar ob pogoju, da izvedeni 
ukrepi za zmanj{anje porabe energije nalo`be v sistem ogrevanja 
in hlajenja ne smejo podra`iti za ve~ kot 20 %.

Energetski pregled
podjetja Iskra Instrumenti

Podjetje Iskra Instrumenti, d. d., je sodobni evropski 
proizvajalec elektri~nih in elektronskih merilnih instrumentov. 
Proizvodni program podjetja z ve~ kot 50-letno tradicijo so 
analogni in digitalni instrumenti za vgradnjo, registrirniki, 
merilni pretvorniki, multimetri, merilniki in regulatorji 
temperature, merilna oprema za laboratorije in industrijo ter 
sistemi za industrijske procese, izvoz pa v obdobju zadnjih 
let presega 85 % celotne prodaje izdelkov. Podjetje v svojih 
poslovnih prostorih v Oto~ah zaposluje 180 delavcev.

Za energetski pregled smo se v podjetju odlo~ili zato, ker sta 
se {tevilo zaposlenih in s tem tudi povr{ina poslovnih prostorov 
v zadnjih 15-ih letih stalno zmanj{evala, energetske naprave pa 
temu niso bile ustrezno prilagojene. Vrednost pregleda, ki je bil 
opravljen v drugi polovici leta 2003, je bila 1,070.000 SIT, od 
tega je AURE prispeval zanj 494.000 SIT. Proizvodnja podjetja 
energetsko sicer ni zahtevna, zato tudi ni bilo realno pri~akovati, 
da bi bilo mogo~e dose~i zelo velike prihranke. Stro{ki za 
energijo in pitno vodo so leta 2002 zna{ali 23 milijonov SIT ali 
samo 2 % celotnih stro{kov podjetja. Bistveni del stro{kov za 
energijo je pri tem z 82,9 % predstavljala elektri~na energija.

@e med pregledom smo v podjetju odpravili ugotovljeno 
pomanjkljivost pri kompenzaciji jalove energije, s ~imer bomo 
prihranili ve~ kot 500.000 SIT letno, ostala pomembnej{a 
priporo~ila pregleda pa so {e:
• enostavna optimizacija razsvetljave z letnim prihrankom 

330.000 SIT,
• optimizacija temperatur v prostorih s prihrankom 

330.000 SIT na leto,
• posodobitev ogrevalnega sistema, kjer naj bi z nalo`bo v vi{ini 

10 milijonov SIT dosegli 2 milijona SIT prihranka na leto,
• posodobitev sistema tehnolo{kega vodnega hlajenja, ki naj 

bi prispeval k zmanj{anju stro{kov za 800.000 SIT letno,
• rekonstrukcija razsvetljave dela proizvodnje in glavne 

monta`e, kjer naj bi bil z nalo`bo 4 do 6 milijonov SIT 
dose`en letni prihranek 910.000 SIT.
V skladu z zaklju~ki energetskega pregleda bomo v za~etku 

leta 2004 zaklju~ili prenovo tako ogrevalnega sistema kot tudi 
priprave komprimiranega zraka, na{i nadaljnji ukrepi pa bodo 
usmerjeni {e v u~inkovito ravnanje z energijo pri razsvetljavi ter 
zmanj{anje porabe pitne in tehnolo{ke vode.

Miro Albinini, Iskra Instrumenti, d. d.

Porazdelitev porabe elektri~ne energije po posameznih 

porabnikih

Energija Zemlje za ogrevanje in hlajenje

Izdelava vrtin za namestitev sond

V skladu z na{imi zahtevami smo se odlo~ili za sistem 
geosonde. Pod objektom smo naredili {tiri 120 metrov globoke 
vrtine, v katerih so name{~ene sonde. Vsako izmed njih sestavlja 
cev z zaprtim kro`nim sistemom dveh parov polietilenskih cevi, 
ki so obdane s snovjo dobre toplotne prevodnosti. Po ceveh v 
sondah kro`i medij, ki se zaradi konstantne temperature Zemlje, 
njena temperatura v notranjosti je pribli`no 13 °C, segreje. 
Toplotna ~rpalka izkoristi lastnost medija, da ob spremembi 
pritiska spremeni temperaturo, prejeto energijo pa medij nato v 
prenosniku toplote odda vodi iz sistema centralnega ogrevanja. 
Ker je sistem nizko temperaturen in potrebuje velike ogrevalne 
povr{ine, smo se odlo~ili za talno ogrevanje.

V primerjavi s klasi~nim centralnim ogrevanjem je nalo`ba v 
sistem z geosondo sicer za 10 do 20 % vi{ja, so pa zato stro{ki 
ogrevanja glede na druge vire energije tudi do 80 % ni`ji, saj 
je treba za pridobitev enote energije v tak sistem vlo`iti samo 
okoli 20 % elektri~ne energije. Prednost takega sistema pa je 
tudi to, da ga bomo poleti lahko uporabljali tudi za hlajenje 
poslovnih prostorov.

Poleg sistema z geosondo, zanj smo pridobili tudi 
nepovratna sredstva AURE, smo s samonosno strukturno 
fasado na zahodni strani objekta ter primerno izbiro oken 
in izolacije preostale fasade poskrbeli tudi za zmanj{anje 
toplotnih izgub stavbe. Dela na objektu trenutno {e potekajo, 
sistem z geosondo pa bo predvidoma za~el obratovati v 
zadnjem ~etrtletju leto{njega leta.

Miran Antauer, Telem, d. o. o.

Ostalo 
19,9 %

Razsvetljava 
32,9 %

Komprimiran 
zrak

6,4 %

^rpalka 
tehnolo{ke 

vode
2,7 %

Kuhinja 
4,2 %

Stroji za 
plastiko 
14,9 %

Klimati 
2,4 %

Ogrevalni 
sistem 
7,7 %

Stru`nice 
8,8 %
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ZAKONODAJA

Novembra lani je slovenski parlament ratificiral vseh 9 
protokolov Alpske konvencije, ki zagotavlja enotno politiko 
za ohranitev in varstvo Alp z upo{tevanjem interesov vseh 
alpskih dr`av, njihovih alpskih regij in EU. Eden od protokolov 
je tudi protokol Energija, njegov temeljni cilj pa je ustvariti 
okvirne energetske pogoje, ki bodo prispevali k trajnostnemu 
razvoju alpskega prostora v skladu z njegovimi specifi~nimi 
obremenitvami, in sprejemati konkretne ukrepe na podro~ju 
var~evanja z energijo, njene proizvodnje, prenosa, distribucije 
in rabe ter tako prispevati k za{~iti prebivalstva in okolja, k 
varovanju virov in za{~iti podnebja. Dodatne informacije na 
spletni strani http://www.cipra.org/cipra_international.htm.

Energijsko ozna~evanje
gospodinjskih klimatskih naprav

V Uradnem listu RS, {t. 5/04, je bil objavljen Pravilnik o 
energijskem ozna~evanju gospodinjskih klimatskih naprav, ki 
vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2002/31/ES in bo za~el 
veljati z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski uniji.

Pravilnik velja za klimatske naprave, ki se napajajo iz 
elektri~nega omre`ja in za hlajenje uporabljajo kompresorje na 
elektri~ni pogon s hladilno mo~jo do 12 kW. Pravilnik ne velja 
za klimatske naprave, ki se lahko napajajo tudi iz drugih virov 
energije, in za klimatske naprave zrak-voda in voda-voda.

Pravilnik dolo~a zahteve pri navajanju podatkov o porabi 
elektri~ne energije gospodinjskih klimatskih naprav na 
nalepkah in podatkovnih karticah ter v drugih gradivih, ki 
kupcu omogo~ajo, da izbere energijsko u~inkovitej{o klimatsko 
napravo, kar postaja zaradi vedno vi{jih temperatur zraka poleti 
~edalje bolj pomembno. Poleg povpre~ne letne porabe energije 
v kWh morajo biti na podatkovni kartici med drugim navedeni 
tudi podatki o vrsti klimatske naprave in njeni hladilni mo~i pri 
hlajenju pri polni obremenitvi.

Glede na energijsko u~inkovitost so klimatske naprave 
podobno kot gospodinjski aparati razvr{~ene v 7 razredov (od 
A - najmanj{a poraba energije, do G - najve~ja poraba energije) 
v odvisnosti od vrste klimatske naprave glede njenega hlajenja 
(zra~no ali vodno), funkcije (samo hlajenje ali tudi ogrevanje) 
in konstrukcije (deljene ali kompaktne klimatske naprave; 
dvocevne ali enocevne). Skladno s pogoji standardov SIST 
EN 255 in SIST EN 814 oziroma harmoniziranih standardov 
s seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o 
skladnosti klimatske naprave z zahtevami tega pravilnika, se 
dolo~i raven energijske u~inkovitosti (EER) oziroma koli~nik 
energijske u~inkovitosti ogrevanja (COP) in razvr{~anje v 
razrede energijske u~inkovitosti.

Do objave popravka Direktive 2002/31/EC februarja 2003 
sta se v Evropski uniji dolo~itev in prikaz energijske u~inkovitosti 
lahko izvajala z uporabo standarda EN 814. Seznam 
standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti 
klimatske naprave z zahtevami tega pravilnika, ta trenutek {e ni 
dolo~en. Zato se na nalepkah do sprejetja seznama standardov 
pri sklicevanju na standard uporablja oznaka “EN XYZ”.

S sprejetim pravilnikom se nadaljuje serija predpisov 
na podlagi Pravilnika o energijskih nalepkah za dolo~ene 
vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, {t. 104/01), ki 
omogo~ajo kupcu izbiro gospodinjskih aparatov po energetskih 
merilih.

Edvard Ipavec, AURE

Novi Sklep o cenah in premijah za 
odkup elektri~ne energije od KPEE

Vlada RS je 29. januarja 2004 sprejela Sklep o cenah 
in premijah za odkup elektri~ne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev elektri~ne energije za leto 2004. V primerjavi 
s starim sklepom iz leta 2002 so povi{ane cene odkupa 
za nekatere vrste elektrarn. Povi{anje je razli~no, saj so 
tudi razlogi zanj razli~ni, pomeni pa {e ve~jo spodbudo za 
elektri~no energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije. 
Tako je npr. pri son~nih elektrarnah, drugih elektrarnah, ki 

vklju~ujejo tudi elektrarne na bioplin iz `ivalskih odpadkov, in 
malih elektrarnah na komunalne odpadke, ki vklju~ujejo tudi 
elektrarne na deponijski plin, razlog za povi{anje ta, da so 
bili pri dolo~itvi prvotne cene upo{tevani prenizki investicijski 
stro{ki, ker takih elektrarn ob sprejemu Uredbe o pravilih za 
dolo~itev cen in za odkup elektri~ne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev elektri~ne energije in starih cen v Sloveniji {e ni 
bilo.

Dragica Bratani~, AURE

Biogoriva brez tro{arine

Na podlagi zadnjih sprememb Zakona o tro{arinah iz 
decembra 2003 (Uradni list RS, {t. 84/98, 57/99, 33/01, 99/01, 
126/03, popravek 7/04) bodo biogoriva od 1. maja letos dalje 
izvzeta iz pla~evanja tro{arine. To velja za bioetanol, biodizel, 
etil tertio butileter, bioplin (me{anica plinov z ve~ kot 45 vol. % 
metana) in biodimetileter. Tako bo pomembno spodbujena 
ve~ja uporaba biogoriv, kar bo {e posebej pomembno pri 
doseganju zahtev Direktive EU o promociji uporabe biogoriv 
in drugih obnovljivih goriv v transportu, ki je bila sprejeta maja 
lani. Po tej direktivi bodo morale dr`ave ~lanice do konca leta 
2005 dose~i v transportu 2-odstotni tr`ni dele` biogoriv, do 
konca leta 2010 pa 5,75-odstotni. Iz pla~evanja tro{arine so 
tudi {e naprej izvzeta mineralna olja in plin, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo elektri~ne energije oziroma za soproizvodnjo 
toplote in elektri~ne energije.

Mag. Boris Selan, AURE

Ratifikacija protokolov
Alpske konvencije

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

V Sloveniji pokriva podro~je Alpske konvencije deloma 
ali v celoti 60 ob~in, ki pripadajo sedmim regijam in 
predstavljajo skupaj slabo tretjino vseh prebivalcev in 
38,5 % celotne povr{ine Slovenije. Gostota prebivalstva 
v teh ob~inah je za dobrih 15 % ni`ja od slovenskega 
povpre~ja in zna{a 83,4 prebivalca na km2. Podro~je 
Alpske konvencije zajema samo 24,9 % vseh slovenskih 
naselij, zato je povpre~no {tevilo prebivalcev na naselje 
skoraj za tretjino ve~je od slovenskega povpre~ja in zna{a 
436,8 prebivalcev na naselje.
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NOVOSTI

Iz{la je prva verzija priro~nika za vodenje projektov 
pogodbenega zni`anja stro{kov za energijo. V priro~niku, ki 
je nastal po naro~ilu AURE in je bil deloma pripravljen tudi v 
okviru projekta “Vzpostavitev borze za pogodbeno zni`anje 
stro{kov za energijo v vzhodni Evropi”, ki ga sofinancirata 
SAVE program Evropske komisije in AURE, je z vidika naro~nika 
v javnem sektorju podrobneje, vklju~no s celotnim postopkom 
odlo~itve, pristopa in izvedbe projekta, predstavljeno 
pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, na kratko pa so 
prikazane tudi zna~ilnosti pogodbenega zagotavljanja oskrbe z 
energijo. Navedene so tudi izku{nje pilotnega projekta v Mestni 
ob~ini Kranj ter dodane priloge, ki so naro~niku v pomo~ pri 
pripravi razpisne dokumentacije.

Brezpla~en priro~nik, ki je na voljo samo v elektronski obliki, 
lahko naro~ite pri Barbari Petelin Viso~nik, tel.: 01/588 52 10 
ali e-po{ta: barbara.visocnik@ijs.si, nekateri deli priro~nika pa 
bodo proti koncu februarja dostopni tudi na spletni strani 
http://slovenia.clearcontract.net. Kon~na verzija priro~nika bo 
z upo{tevanjem pripomb njegovih uporabnikov, ki jih bomo 
zbirali vse do poletja, pripravljena jeseni.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Direktiva o u~inkoviti rabi energije
in energetskih storitvah

10. decembra lani je Evropska komisija odobrila predlog 
nove evropske Direktive o u~inkoviti rabi energije in energetskih 
storitvah. Osnovni namen Direktive je pove~anje u~inkovitosti 
rabe energije z razli~nimi operativnimi ukrepi, med katerimi 
je tudi razvoj konkuren~nega trga z energetskimi storitvami. 
Pojem energetska storitev pri tem ozna~uje storitev, ki kon~nim 
porabnikom zagotavlja celosten paket energije in energijsko 
u~inkovite tehnologije za njeno kon~no rabo.

Predlog Direktive, dostopen je na spletni strani http:
//www.managenergy.net/products/R448.htm, se nana{a na 
gospodinjstva, storitveni in javni sektor, kopenski transport ter 
majhna in srednja industrijska podjetja, izklju~uje pa energetsko 
intenzivno industrijo, za katero ̀ e obstajajo druge spodbude za 
izvajanje ukrepov u~inkovite rabe energije. V omenjenih ciljnih 
skupinah naj bi dr`ave ~lanice energijsko u~inkovitost letno 
izbolj{ale za 1 %, v javnem sektorju pa celo za 1,5 %. Nasploh 
zavzema javni sektor v Direktivi pomembno mesto, saj naj bi 
bil zgled dobre prakse na podro~jih investiranja, vzdr`evanja in 
drugih izdatkov za opremo, ki porablja energijo, ter izvajanja 
energetskih storitev in drugih ukrepov u~inkovite rabe energije. 
Izbolj{anje energijske u~inkovitosti pa ob veliki gospodarski 
rasti ali strukturnih spremembah ne izklju~uje mo`nosti 
pove~anja porabe energije.

Lesno gorivo, trajnostno ogrevanje
za javne stavbe

Bro{ura “Lesno gorivo, 
trajnostno ogrevanje za 
javne stavbe” je prva od 
treh izdanih v okviru projek-
ta Bioheat II iz sklopa pro-
grama ALTENER. Projekt 
promocije ogrevanja ve~jih 
stavb z lesno biomaso, in 
s tem bro{ure, poleg Evrop-
ske komisije sofinancira 
tudi AURE. Besedilo bro{u-
re je povzeto po publika ciji 
“Wood Fuel, Sustainable 
Heat for Public Buildings”, 
ki jo je pripravila avstrijska 
agencija E.V.A., in je pri-
rejeno za doma~e razmere. Bro{ura, ki predstavlja mo`nost 
ogrevanja javnih stavb z uporabo lesnih goriv, je namenjena 
predvsem ob~inam in prina{a nekaj najpomembnej{ih informa-
cij o pomenu uporabe lesne biomase za ogrevanje in nekatere 
primere javnih stavb v Sloveniji, ki se `e ogrevajo na tak na~in. 
Bro{uro zaklju~uje nekaj napotkov za izvedbo kakovostnega 
ogrevalnega sistema na lesno biomaso. Brezpla~no publikacijo 
je mogo~e dobiti na Agenciji za prestrukturiranje energetike, 
tel.: 01/586 38 70 ali e-po{ta: info@ape.si, ki je bro{uro izda-
la, na spletni strani http://www.ape.si pa je bro{ura dostopna 
tudi v elektronski obliki. Predvidoma bo bro{ura na voljo tudi v 
energetskih svetovalnih pisarnah in kot spremljevalno gradivo 
razli~nih dogodkov na temo lesne biomase pri nas.

Matja` Grmek, ApE, d. o. o.

Priro~nik za pogodbeno zni`anje 
stro{kov za energijo

Po nekaterih ocenah bi bilo mogo~e porabo energije v EU 
z ekonomsko upravi~enimi ukrepi zmanj{ati za pribli`no 
20 %. Velik del var~evalnega potenciala bi bilo mogo~e 
uresni~iti z izvajanjem energetskih storitev in ostalih 
ukrepov u~inkovite rabe energije, vrednost trga s tovrstnimi 
storitvami in ukrepi pa je ocenjena na 5 do 10 milijard € 

letno. Na dobi~konosnost energetskih storitev bosta poleg 
neposrednih stro{kov projektov in dose`enega zmanj{anja 
rabe energije v veliki meri vplivala tudi poznavanje 
energijsko u~inkovitih tehnologij in razpolo`ljivost 
primernih finan~nih mehanizmov, kot so razli~ni skladi in 
pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo.

Podjetja za oskrbo in distribucijo energije naj bi na 
podlagi Direktive pove~ala raznolikost svoje ponudbe, 
saj naj bi dobavo energije dopolnila s ponudbo 
celostnih energetskih storitev in tako pove~ala svojo 
konkuren~nost. Pri maksimiranju dobi~ka naj bi se podjetja 
v prihodnje osredoto~ila na prodajo energetskih storitev 
kar najve~jemu {tevilu kupcev namesto zdaj{nje prakse 
prodaje kar najve~ energije posameznemu kupcu. Direktiva 
uvaja tudi pojem “belih certifikatov”. To so certifikati,
ki bodo potrjevali, da so izvajalci energetskih storitev izkazane 
prihranke energije, ki so posledica izvedbe ukrepov u~inkovite 
rabe energije pri kon~nih porabnikih, tudi dejansko dosegli.

V skladu z Direktivo morajo dr`ave ~lanice najkasneje do 
1. junija 2006 zagotoviti primerne sheme za usposabljanje in 
certificiranje ponudnikov energetskih storitev ter z ustrezno 
nacionalno zakonodajo in regulativo omogo~iti uporabo 
novih finan~nih instrumentov in pogodbenih modelov na trgu 
energetskih storitev.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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INTERNET

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

Zalo`nik: Agencija RS za u~inkovito rabo in obnovljive vire 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 in obnovljive vire 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” bo izšla 26. marca 2004.

NATE^AJ, NAPOVEDI

Agencija in Gospodarski vestnik, GV Revije, d. o. o., `e osmo 
leto razpisujeta nate~aj za energetsko u~inkovito podjetje in 
projekt.

Za priznanje “Energetsko u~inkovito podjetje 2004” se 
lahko potegujejo podjetja, javne ustanove (bolni{nice, {ole idr.) 
in upravniki ve~stanovanjskih stavb, ki so v zadnjih petih letih z 
organizacijskimi ukrepi in investicijami v energetsko u~inkovitost 
in uporabo obnovljivih virov energije prispevali k manj{emu 
obremenjevanju okolja. Energetski mened`er (ali skupina 
najve~ treh ljudi) nagrajenega podjetja bo prejel 500.000 
tolarjev denarne nagrade. Strokovna komisija bo razen tega 
priznanja za energetsko u~inkovitost dodelila tudi podjetjem, 
ki so dosegla visoko raven energetske u~inkovitosti.

8. nate~aj za energetsko
u~inkovito podjetje in projekt

World Sustainable Energy Days 2004
Konferenca o evropskih trendih zelene elektrike, tehnologije 
peletov in inovativnih stavb.
Datum: 3. - 5. marec 2004 
Kraj Wels, Avstrija
Informacije: http://www.esv.or.at/aktuelles/WEST/index_e.htm

Energija, okolje, prostor
VII. strokovno posvetovanje Slovenskega dru{tva za 
daljinsko energetiko.
Datum: 15. - 16. marec 2004 
Kraj: Portoro`, Slovenija
Informacije: http://www.drustvo-sdde.si/

Bois-Energie 2004
Mednarodni sejem in konferenca o energiji iz lesne 
biomase.
Datum: 1. - 4. april 2004 
Kraj Lons le Saunier, Francija
Informacije: http://www.itebe-expo.com

Dnevi energetikov 2004
6. sre~anje energetskih mened`erjev Slovenije.
Datum: 20. - 21. april 2004 
Kraj Portoro`, Slovenija
Informacije: http://www.gov.si/aure/

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. Skupina sodelavcev ali posameznik, 
ki je zaslu`en za uspe{nost projekta (odgovorni projektant, 
pripravljavec projektne naloge itd.), bosta prejela priznanje in 
500.000 tolarjev denarne nagrade. Strokovna komisija bo poleg 
tega podelila tudi ve~ priznanj za posebej zanimive projekte s 
podro~ja energetske u~inkovitosti in uporabe obnovljivih virov.

Merila za ocenjevanje in obrazce za prijavo najdete na 
spletnih straneh Agencije (http://www.gov.si/aure/) in revije 
Gospodarski vestnik (http://www.gvrevija.com). Rok za oddajo 
prijav je 17. marec 2004. Nagrade in priznanja bomo podelili 
aprila na Dnevih energetikov.

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkov

Za priznanje “Energetsko u~inkovit projekt 2004” 
se lahko potegujejo podjetja, javne ustanove in upravniki 
ve~stanovanjskih stavb, ki so v zadnjih letih z zamenjavo 
celotne tehnologije ali njenega dela, z razli~nimi izbolj{avami, 
inovacijami in podobnimi ukrepi na podro~ju u~inkovite 
rabe energije in pretvarjanja energije z visokim izkoristkom 
ter z uporabo obnovljivih virov energije bistveno pripomogli 
k manj{i porabi energije in ~istej{emu okolju. V tem delu 


