
 

 

FEBRUAR 2011, LETNIK 16, ŠT. 1 

BILTEN MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO 

Iz  vsebine 

2 SPODBUDE EKO SKLADA 

Nova poziva Eko sklada za 
 nepovratne finančne 
 spodbude občanom 

3 RAZPISI 

Razpis za IEE projekte 

Objavljen razpis za 
 ozaveščevalne, promocijske in 
 izobraževalne projekte 

Razpisi iz Programa razvoja 
 podeželja 

4 RAZPISI & PREDPISI 

Odprt natečaj za 
energetsko učinkovitost 

Razpis za kampanjo za delitev 
 stroškov za toploto po 
 dejanski porabi 

Nove uredbe Komisije za 
 energijsko označevanje 
 gospodinjskih aparatov 

5 NAČRTI ZA URE 

V pripravi drugi akcijski načrt 
 za energetsko učinkovitost 

Metode za izračun 
 prihrankov energije 

6 IEE PROJEKTI 

Tretje mesto za film Zvok 

Evropski sončni dnevi 2011 

Projekt AFO 

7 PROJEKTI & ZANIMIVOSTI 

Ljubljana na poti energetske 
 učinkovitosti 

Izraba vetrne energije v EU 
 narašča, a nekoliko počasneje 

Projekt energetsko varčna šola  

8 ZANIMIVOSTI & DOGODKI 

Največji svetovni projekti za 
 izrabo OVE 2010  

Napoved dogodkov 

IS
SN

 1
58

0-
85

05
 

1 UČINKOVITO Z ENERGIJO / FEBRUAR 2011 

Načrti na področju URE & OVE v letu 2011  

Učinkovita raba energije počasi dobiva svoje mesto v vseh 
sferah. Del zaslug za to si lahko pripiše vlada oziroma resorni 
ministrstvi, povezani z učinkovito rabo energije, Ministrstvo za 
okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarstvo. V zadnjih letih 
smo vzpostavili več mehanizmov spodbujanja učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije. K rasti na teh področjih so 
prispevali tudi drugi akterji, predvsem Eko sklad, v lokalnih 
skupnostih pa lokalne energetske agencije iz vse Slovenije. 

Na odločitve za investicijo v projekte učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije vplivajo tudi zunanji dejavniki, predvsem cena energije. Ta 
se počasi, a vztrajno zvišuje, tako da je vedno več projektov ekonomsko upravičenih. 
Kljub temu se investitorji ob vsakem projektu srečajo s težavo, da je treba zagotoviti 
sredstva za izvedbo; pri tem so v veliko pomoč različni spodbujevalni programi. 
Posamezne aktivnosti so že bile predstavljene v posameznih številkah tega biltena, 
številne še bodo. Kljub temu povzemimo, kateri spodbujevalni programi se že izvajajo 
in se bodo tudi v naslednjih letih. 

Na področju učinkovite rabe energije sta za gospodinjstva in večstanovanjske 
stavbe odprta razpisa Eko sklada za različne ukrepe. Razpisa predstavljata smiselno 
nadaljevanje razpisov, ki so bili uspešno izvedeni leta 2010. Načrtujemo, da bodo enaki 
razpisi objavljeni tudi v prihodnjih letih. 

 Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za učinkovito rabo energije v 
gospodarskih družbah, v pripravi je razpis za energetsko sanacijo javne razsvetljave. V 
sodelovanju z resornimi ministrstvi je bil objavljen tudi razpis za energetsko sanacijo 
bolnišnic, v pripravi so še trije razpisi za energetsko sanacijo javnih stavb. 

Poleg tega bodo leta 2011 programe spodbujanja energetske učinkovitosti začeli 
izvajati tudi dobavitelji energije. Pričakujemo, da bodo ti v naslednjih letih postali 
pomembni akterji na tem področju. 

Po zadnjih spremembah predpisov s področja spodbujanja pridobivanja električne 
energije iz obnovljivih virov ter iz učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije 
je spodbujevalna shema dokončno zaživela. To najbolje odraža izjemno hitra rast 
števila sončnih elektrarn, ki je presegla vsa pričakovanja. Gradnja drugih elektrarn na 
obnovljive vire energije je počasnejša zaradi dolgih postopkov umeščanja v prostor. 

Na področju pridobivanja toplote iz obnovljivih virov je trenutno odprtih več 
razpisov, na katerih lahko investitorji pridobijo nepovratna sredstva za vgradnjo naprav 
in sistemov za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Razpis za 
gospodinjstva, ki vključuje vgradnjo sončnih kolektorjev in kotlov na biomaso, je objavil 
Eko sklad. Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo dva razpisa za gospodarske družbe, 
ki sta namenjena vgradnji kotlov na lesno biomaso ter širitvi in gradnji sistemov 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 

Vsota sredstev, ki je v letošnjem letu namenjena spodbujanju ukrepov učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije krepko presega 120 milijonov evrov. Ob tem 
je treba poudariti, da je skupna vrednost investicij tri- do štirikrat večja od samih 
spodbud. Programi spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije tako predstavljajo pomembno gibalo v gradbeništvu ter pri proizvodnji in 
montaži opreme in naprav. S spodbujevalnimi programi bomo zato v večjem obsegu 
kot zdaj nadaljevali tudi v prihodnjih letih. 

mag. Hinko Šolinc, MG 
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SPODBUDE EKO SKLADA 

ogrevalnih sistemov ter vgradnjo sistema delitve stroškov za 
toploto glede na dejansko porabo.  

Nova poziva Eko sklada za nepovratne 
finančne spodbude občanom   

Eko sklad bo občanom tudi letos omogočil pridobitev 
nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb – objavil je dva javna poziva 
v skupni višini 12 milijonov evrov. 

Na javnem pozivu z oznako 6SUB-OB11, ki je namenjen 
spodbujanju izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali 
dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih, je 
na voljo 10 milijonov evrov. Finančno spodbudo je mogoče 
pridobiti za: vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, 
vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, vgradnjo toplotne 
črpalke, prvo vgradnjo centralnega ogrevanja pri obnovi 
stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energije, vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri 
obnovi stavbe, toplotno izolacijo fasade, strehe oziroma 
podstrešja pri obnovi stavbe, vgradnjo prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup 
nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe ter nakup 
stanovanjske enote v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali 
prenovljeni v pasivnem energijskem razredu. 

Višina spodbude za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in 
pasivne stanovanjske stavbe je določena glede na izračunani 
energijski razred in neto ogrevano površino stanovanjske 
stavbe ter vrsto in volumski delež izolacijskega materiala ter 
ne presega 25.000 evrov. Edina večja sprememba v 
primerjavi z lanskimi pogoji dodeljevanja nepovratnih sredstev 
je pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva. Da bi 
spodbudili vgradnjo naravnih materialov in dosegli večji delež 
uporabe naravnih materialov, pa tudi z vidika trajnostne 
gradnje oz. obnove stavb, javni poziv za dodelitev nepovratnih 
finančnih spodbud vključuje le spodbujanje vgradnje lesenih 
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev. 

Drugi javni poziv z oznako 7SUB-OB11 je namenjen 
izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb, za kar 
je razpisanih 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Podobno 
kot leta 2010 lahko občani pridobijo nepovratna sredstva za 
obnovo večstanovanjske stavbe, in sicer za: toplotno izolacijo 
fasade, toplotno izolacijo strehe oziroma podstrešja, vgradnjo 
naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije, 
vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje 

Sredstva za nepovratne finančne spodbude se 
zagotavljajo z zbiranjem prispevka za povečanje energetske 
učinkovitosti, ki ga plačujejo vsi končni porabniki energije z 
izjemo tistih, ki kurijo na trdna goriva. Letos ta prispevek 
znaša npr. za električno energijo 0,05 €c/kWh, za kurilno olje 
2 €c/l, za zemeljski plin 0,50 €c/Sm3 in za daljinsko toploto 
0,05 €c/kWh. 

Na tem javnem pozivu vlogo v imenu upravičencev lahko 
vloži upravnik stavbe, skupnost lastnikov ali pooblaščeni 
predstavnik. Upravičene osebe v primeru izpolnjevanja 
pogojev poziva pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v 
višini 25 % priznanih stroškov naložbe, višine spodbud pa so 
omejene tudi nominalno. Za socialno šibke upravičence 
spodbuda znaša 100 % priznanih stroškov naložbe. 

 

Možnost pridobitve kredita Eko sklada in 
nepovratnih sredstev 

Eko sklad občanom za izvedbo celovitih obnov starejših 
stanovanjskih stavb oz. hkratno izvedbo najmanj treh ukrepov, 
katerih skupna vrednost presega 20.000 evrov, ter gradnjo ali 
nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe 
omogoča pridobitev tako nepovratne finančne spodbude kot 
tudi najem ugodnega kredita. Naložba mora izpolnjevati 
pogoje veljavnega javnega poziva za kreditiranje in javnega 
poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Pri tem velja, da 
nepovratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta 
presegati priznanih stroškov naložbe. 

 

Kreditiranje okoljskih naložb   

Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb 
občanov z oznako 43OB10, ki je podaljšan do konca marca 
2011, ponuja ugodna kreditna sredstva za financiranje 
različnih okoljskih naložb, med drugim tudi za ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 
Krediti so na voljo po fiksni nominalni obrestni meri, ki je 
diferencirana glede na ročnost kredita. Za kredite z odplačilno 
dobo do 5 let je letna obrestna mera 3,2 %, za kredite z 
odplačilno dobo 5 let in več, vendar ne več kot 10 let, je letna 
obrestna mera 3,9 %. Od razpisanih 12 milijonov evrov je 
letos na voljo še 8 milijonov evrov. 

Po izteku tega javnega poziva bo Eko sklad objavil 
novega, ki bo ponudil za 8 milijonov evrov kreditov, tako da bo 
občanom celo leto 2011 zagotovljeno ugodno kreditiranje 
podobnih okoljskih naložb. 

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, 
samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 44PO10 je 
prav tako podaljšan do konca marca 2011 in ponuja ugodne 
kredite za različne naložbe na področjih varstva okolja. Od 
razpisanih 20 milijonov evrov je letos na voljo še več kot 
polovica sredstev. Najnižja letna obrestna mera za te kredite 
je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi 
kredita morebitna državna pomoč ugotavlja in dodeljuje po 
pravilu de minimis. Za kredite za naložbe v naprave za 
proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije je določena  

(NADALJEVANJE na 3. strani) 

Nova nizkoenergijska hiša v Gornji vasi pri Žalcu 
(letna potrebna toplota za ogrevanje znaša 19 kWh/m2)    



 

 

Doslej so bili izvedeni že štirje javni razpisi za ukrep 311 
Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, zadnji je še odprt. 
Podprtih je bilo 51 projektov za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov, kar je dobrih 28 % vseh odobrenih projektov. 
Skupna vrednost teh projektov je 9,87 milijona evrov, za kar je 
bilo dodeljenih 4,14 milijona evrov. Podatki se nanašajo na 
stanje 31. decembra 2010. 

Naj torej še enkrat opozorimo, da je zadnji razpis še vedno 
odprt in aktualen. Podrobnejše informacije lahko dobite na 
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/ ali na telefonski 
številki 01/478-90-59. 

mag. Bogdan Pungartnik, MKGP  
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 RAZPISI 

Objavljen razpis za ozaveščevalne, 
promocijske in izobraževalne projekte   

Ministrstvo za gospodarstvo je v Uradnem listu RS, št. 
6/11 objavilo javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, 
promocijskih in izobraževalnih projektov na področju 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Na razpisu lahko 
sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi predpisov, 
ki urejajo gospodarske družbe, društva, ustanove in zavode 
ter samostojne podjetnike, ki imajo uradni sedež na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Za sofinanciranje projektov je predvidenih 150.000 EUR. 
Na javni razpis se lahko prijavijo projekti, ki se bodo izvajali od 
1. januarja do 31. oktobra 2011. Izbrani projekti bodo 
sofinancirani v višini do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 10.000 EUR. 

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo: vključevali in 
promovirali URE in OVE v izobraževalnih programih ter 
povečali razumevanje teh vsebin in spodbudili razvoj 
privlačnejših metod učenja, motivirali lokalne skupnosti za 
uporabo lokalnih energetskih virov in za URE v javnih stavbah, 
informirali potencialne investitorje o naprednih energetskih 
tehnologijah za URE, kogeneracijo, izkoriščanje sončne 
energije, vetrne energije in drugih obnovljivih virov energije ter 
promovirali učinkovito rabo energije v stavbah in prometu. 

Projekti se lahko nanašajo na: organiziranje prireditev 
(seminarjev, posvetov, delavnic, okroglih miz, konferenc, 
učnih ur, razstav, natečajev), izdajanje publikacij in pripravo 
medijskega materiala (zgibank, brošur, priročnikov, učnih 
gradiv, oddaj, televizijskih sporočil, kratkih blogov). 

Rok za oddajo vlog na Ministrstvo za gospodarstvo je 24. 
februar 2011. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Ministrstva za gospodarstvo. 

Ivana Žolger, MG   

Objavljen razpis za IEE projekte   

Odprt je razpis za predloge projektov programa 
Inteligentna energija – Evropa (IEE), ki je eden od treh stebrov 
Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost EU za 
obdobje 2007–2013. Namenjen je predvsem odpravljanju ovir 
za URE in OVE s poudarkom na promociji in širjenju 
informacij. Prednostna področja programa za leto 2011 so bila 
predstavljena v decembrski številki biltena. Zadnji rok za 
oddajo predlogov projektov je 12. maj 2011. 

Najava informativnega dne o razpisu programa IEE je na 
zadnji strani biltena, več informacij o razpisu pa najdete na 
spletnih straneh Inteligentna energija - Evropa. 

Erik Potočar, MG   

Razpisi iz Programa razvoja podeželja 

V prejšnji številki biltena 
smo vam predstavili ukrep 312 
Podpore ustanavljanju in 
razvoju mikropodjetij, ki se 
izvaja v okviru Programa za 
razvoj podeželja za obdobje 
2007–2013 (PRP). Tokrat vam 
predstavljamo ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti. Gre za zelo podobna ukrepa. Bistvena razlika med 
njima je v tem, da se naložbe v sklopu ukrepa 311 izvajajo na 
kmetiji, naložbe pri ukrepu 312 pa izven kmetije. 

Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti je 
namenjen sofinanciranju naložb v pet sklopov dejavnosti, med 
katerimi je tudi sklop proizvodnje in prodaje energije iz 
obnovljivih virov. Podpirajo se naložbe v proizvodnjo bioplina z 
uporabo organskih odpadkov, predelavo biomase za 
obnovljive vire energije ter v infrastrukturo za obnovljivo 
energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije. 

Predračunska vrednost naložbe v proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov ne sme presegati milijona evrov (brez DDV) 
oziroma 400.000 evrov (brez DDV) v primeru samo 
proizvodnje električne energije, saj v nasprotnem primeru ni 
upravičena do sofinanciranja po PRP. Delež sofinanciranja 
znaša 70 % priznane vrednosti naložbe. Med priznane stroške 
ne spadajo stroški, ki so nastali pred datumom prejema 
odločbe o dodelitvi sredstev, in DDV. Najvišji znesek podpore 
znaša 200.000 evrov. Podpora se dodeljuje v obliki 
nepovratnih sredstev in po pravilu de minimis kot oblika 
državne pomoči. To tudi pomeni, da se v primeru pridobitve 
sredstev PRP zniža subvencionirana odkupna cena 
proizvedene energije. 

Letos sta predvidena nova javna razpisa za ukrep 311 
Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in za ukrep 312 
Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. Objavljena 
bosta aprila. 

(NADALJEVANJE z 2. strani) 
obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oz. višji 
fiksni pribitek, ki se določi tako, da ne zagotavlja pomoči 
države. Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je 
največ 15 let oziroma največ 5 let za nakup opreme in vozil 
skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ 
enoletni moratorij na odplačilo glavnice kredita. 

Po izteku omenjenega javnega poziva bo Eko sklad z 
objavo podobnega novega javnega poziva, ki bo ponujal 20 
milijonov evrov kreditnih sredstev, v letošnjem letu  nadaljeval 
kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in 
zasebnikov ter omogočil financiranje okoljskih naložb pod 
ugodnimi kreditnimi pogoji.  

Vesna Vidič, Eko sklad, j. s.  

http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/�
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/�
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm�


 

 

Natečaj je namenjen porabnikom energije v industriji, 
storitvenem in javnem sektorju ter projektantom, izvajalcem, 
ponudnikom opreme, dobaviteljem energije in drugim akterjem 
z uspešno izvedenimi projekti na področju učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije. 

Odprt natečaj za energetsko učinkovitost  

Ministrstvo za gospodarstvo in časnik Finance vas letos že 
petnajstič vabita, da sodelujete na natečaju za energetsko 
učinkovitost. Pomerite se lahko v štirih kategorijah, in sicer za 
energetsko učinkovito večje podjetje, energetsko učinkovito 
manjše podjetje ali ustanovo, energetsko učinkovit projekt in 
najboljši projekt uporabe obnovljivih virov energije. 
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RAZPISI & PREDPISI 

Razpis za kampanjo za delitev stroškov 
za toploto po dejanski porabi   

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za oddajo 
javnega naročila za pripravo in izvedbo informacijske 
kampanje za uvajanje delitve in obračuna stroškov za toploto 
po dejanski porabi v večstanovanjskih stavbah in drugih 
stavbah z več posameznimi deli.  

Glavni namen kampanje je kakovostna in čim hitrejša 
uvedba delitve in obračuna stroškov za toploto za ogrevanje in 
pripravo tople vode v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in 
obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli ter dvig ozaveščenosti in 
informiranosti uporabnikov stavb glede učinkovitega ravnanja 

Pravilniki iz leta 2001 bodo veljali do 29. novembra (oz. 
19. decembra) 2011; po tem bodo začele veljati nove uredbe. 
Zahteve glede oglasov in podajanja podatkov v primerih, ko 
kupec razstavljenega stroja oziroma aparata ne vidi, bodo 
začele veljati štiri mesece pozneje. Za televizijske sprejemnike 
bodo nalepke z novimi razredi uvedene postopoma: 1. 
januarja 2014 za razred A+, 1. januarja 2017 za A++ in 1. 
januarja 2020 za A+++. 

Države članice morajo preverjati skladnost deklariranega 
razreda energetske učinkovitosti, letno porabo energije in 
druge zahtevane podatke. 

Edvard Ipavec 

Uredbe so objavljene na spletnih straneh EUR-Lex in 
dostopne s klikom na povezave Pomivalni stroji, Hladilni 
aparati, Pralni stroji in Televizijski sprejemniki. 

Izbranim organizacijam bodo podeljena priznanja za 
Energetsko učinkovito podjetje 2011, Energetsko učinkovit 
projekt 2011 in Projekt uporabe obnovljivih virov energije 
2011. Denarno nagrado, 2.000 evrov, bo prejela skupina 
sodelavcev oziroma posameznik, zaslužen za uspešnost 
podjetja oziroma projekta. 

mag. Boris Selan  

Bronasti kipci za nagrajene organizacije akademske kiparke 
Dragice Čadež Lapanje   

z energijo. V kampanji bo izvedena tudi promocija 
nizkocenovnih ukrepov (hidravlično uravnovešanje razvoda 
centralnega ogrevanja, vgradnja termostatskih ventilov idr.) in  
finančnih spodbud za večstanovanjske stavbe Eko sklada. 

Kampanja bo predvidoma trajala do konca februarja 2012. 
Zadnji rok za oddajo ponudb je 16. marec 2011. Razpis je 
objavljen na http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/
javne_objave/javni_razpisi/. 

  Ivana Žolger, MG 
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Foto: časnik Finance 

Nove uredbe Komisije za energijsko 
označevanje gospodinjskih aparatov    

Na podlagi okvirne direktive o energijskem označevanju 
izdelkov so bile novembra 2010 objavljene štiri delegirane 
uredbe Komisije, in sicer za energijsko označevanje 
gospodinjskih pomivalnih strojev, hladilnih aparatov, pralnih 
strojev in televizijskih sprejemnikov. Medtem ko je bila uredba 
za televizijske sprejemnike izdana prvič, bodo ostale tri uredbe 
nadomestile veljavne pravilnike za energijsko označevanje. 
Čeprav je Komisija z učinkovitostjo programa zadovoljna, so 
bile spremembe predpisov nujne, da bi obdržali njihovo 
bistveno značilnost, to je preprostost informacij za kupca.  

Informacije o izdelku morajo biti dostopne na natisnjeni 
nalepki, podatkovni kartici in v tehnični dokumentaciji. Poleg 
tega mora biti v vseh oglasih za določen model izdelka 
označen razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu 
navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali cena, razred 
energetske učinkovitosti pa mora biti podan tudi v tehničnem 
promocijskem gradivu gospodinjskega aparata, v katerem so 
opisani njegovi konkretni tehnični podatki. 

Osnovna in za kupca najpomembnejša sprememba se 
nanaša na obliko nalepke, ki jo mora dobavitelj zagotoviti 
trgovcu. Trgovec jo mora nalepiti na razstavljeni aparat oz. 
mora te podatke objaviti v oglasih v tiskani ali elektronski 
obliki. Zaradi tehnološkega napredka je na trgu vse več 
gospodinjskih aparatov, ki so razvrščeni v najvišji razred A. Da 
bi jih kupci lahko ločevali, so dodani razredi: A+, A++ in A+++. 
Meje med razredi so postavljene tako, da bo npr. hladilnik 
razreda A+++ porabil kvečjemu 48 % energije, ki jo porabi 
hladilnik razreda A, hladilnik razreda A++ pa kvečjemu 73 % 
energije, ki jo za svoje delovanje potrebuje hladilnik razreda A. 

Prijave pošljite najpozneje do 7. marca 2011 na naslov 
časnika Finance. Nagrade in priznanja bodo podeljena 11. 
aprila na konferenci Dnevi energetikov, na 13. srečanju 
energetskih menedžerjev Slovenije. Več informacij o 
natečaju je objavljenih na http://www.finance-akademija.si/
energetiki11. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1059:SL:NOT�
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1060:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1061:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R1062:SL:NOT�
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/�
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 NAČRTI ZA URE 

Metode za izračun prihrankov energije     

Po naročilu Ministrstva za gospodarstvo je Institut »Jožef 
Stefan« v skladu z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe 
končne energije in o energetskih storitvah pripravil metode za 
izračun prihrankov energije, ki jih dosežemo s posameznimi 
instrumenti oziroma ukrepi za povečanje energetske 
učinkovitosti. Te metode so potrebne tako za pripravo kot za 
vrednotenje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost. Metode so uporabne tudi za 
vrednotenje učinkov posameznih spodbujevalnih programov, 
za inženirske izračune ipd.  

Po Direktivi 2006/32/ES se lahko za izračun prihrankov 
energije uporabijo metode izračuna na način od zgoraj 
navzdol (MZGO) ali metode na način od spodaj navzgor 
(MSPO). Pri MZGO (t. i. metodi kazalnikov energetske 
učinkovitosti) se za izračun uporabijo nacionalni podatki o 
porabi energije na ravni sektorjev. Pri MSPO pa se prihranki 
energije določajo za posamezne ukrepe ali skupine ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti. Pri vrednotenju 
izvajanja akcijskega načrta med letoma 2008 in 2010 bo treba 
dosežene prihranke izračunati z uporabo MSPO za vsaj 20–
30 % letne porabe končne energije. 

Metode za določanje prihrankov energije so bile izdelane 
za instrumente oziroma ukrepe, ki se izvajajo v Sloveniji. Pri 
tem je bil upoštevan tudi osnutek priporočenih metod, ki jih je 
za potrebe Direktive 2006/32/ES pripravila Komisija oktobra 
2010. Oblikovane so bile MSPO za ukrepe učinkovite rabe 
energije v stavbah in prometu, ukrepe učinkovite rabe 
električne energije, proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov in s kogeneracijo, energetsko svetovanje in 
izvajanje prostovoljnih sporazumov. MSPO za posamezni 
ukrep omogočajo izračun prihrankov končne oziroma primarne 
energije, zmanjšanje emisij CO2 in v primeru izkoriščanja 
obnovljivih virov energije tudi porabo le-teh. MZGO so 
izdelane za gospodinjstva, storitveni sektor, predelovalne 
dejavnosti in promet. Oblikovanih je bilo 25 MSPO in 10 
MZGO. Podane so tudi življenjske dobe posameznih ukrepov 
in emisijski faktorji za posamezne vire energije in sektorje. 

V pripravi drugi akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost  

Ministrstvo za gospodarstvo je začelo pripravljati drugi 
nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost. Skladno z 
Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah morajo namreč države članice Komisiji 
za devetletno obdobje (2008–2016) predložiti tri nacionalne 
akcijske načrte, in sicer v letih 2007, 2011 in 2014. 

Prvi akcijski načrt je sprejela Vlada RS konec januarja 
2008. V skladu z njim naj bi v obdobju 2008–2016 dosegli 
najmanj 4.261 GWh oziroma najmanj 9 % prihranka končne 
energije, od tega v obdobju 2008–2010 prihranek v višini 
1.184 GWh oziroma 2,5 %. Do leta 2016 naj bi dosegli 
zmanjšanje emisij CO2 za okoli 1,1 milijona ton na leto. 
Proračun za izvedbo tega akcijskega načrta znaša 380 
milijonov EUR, s sredstvi javnih in zasebnih investitorjev pa 
999 milijonov EUR. 

Drugi akcijski načrt, tj. Nacionalni akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost za obdobje 2011–2016 (AN-URE 2), 
bo nadgradil prvega, pri čemer bo smiselno uporabljen 
priročnik, ki ga je za pripravo drugega akcijskega načrta držav 
članic pripravila Komisija. 

V AN-URE 2 bo določen nov cilj prihranka energije med 
letoma 2008 in 2016. Po Direktivi 2006/32/ES bi morale 
države članice v tem obdobju doseči 9 % prihranka končne 
energije. Po priporočilu Komisije je treba ta cilj uskladiti s 
ciljem EU za zmanjšanje porabe primarne energije za 20 % v 
primerjavi s projekcijami leta 2020, ki je bil sprejet na 
Evropskem svetu marca 2007. Nov cilj v AN-URE 2 bo 
določen na osnovi delovnih dokumentov Komisije ter na 
podlagi projekcij in ciljev Nacionalnega energetskega 
programa in Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020. Pričakujemo, da bo ta cilj 
znatno večji od 9 %. Z analizo izvajanja akcijskega načrta med 
letoma 2008 in 2010 bo ugotovljeno, koliko energije je bilo 
prihranjene v tem obdobju, kar bo osnova za določanje 
prihranka v preostalih šestih letih. 

AN-URE 2 bo poleg analize prvega akcijskega načrta in 
določitve novega cilja obsegal celovito revizijo obstoječih ter 
pripravo novih ukrepov in instrumentov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Poleg tega bo v skladu z Direktivo 
2006/32/ES vseboval posebne ukrepe, s katerimi bo javni 
sektor postal zgled drugim sektorjem, in ukrepe za 
posredovanje informacij in nasvetov končnim porabnikom. Za 
razliko od prvega bo v drugem akcijskem načrtu opisan tudi 
nabor ukrepov na strani oskrbe z energijo, se pravi v 
energijski verigi med primarno in končno energijo, podan pa 
bo tudi pregled nacionalnih metod za določanje prihrankov 
energije z ukrepi URE in OVE. 

Pri pripravi AN-URE 2 bo ministrstvo sodelovalo s 
posameznimi resornimi ministrstvi in vladnimi službami preko 
medresorske delovne skupine, ki jo je za izvajanje akcijskega 
načrta  imenovala Vlada RS. Komisiji je treba AN-URE 2 
posredovati do 30. junija 2011. 

mag. Hinko Šolinc, MG 

Nacionalni akcijski načrt bo postal osrednje orodje za 
pripravo politik in ukrepov ter za poročanje o izvajanju 
direktiv na področju energetske učinkovitosti. 

Dopolnjeno poročilo o metodah za izračun prihrankov 
energije bo najkasneje do konca februarja objavljeno na: 
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/
pomembni_dokumenti/izdelki_na_podlagi_javnih_narocil/. 

mag. Boris Selan 

Učinkovitost rabe energije v Sloveniji se je v obdobju 
1998-2007 povečala za okoli 16 % (vir: IJS-CEU)    

http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/izdelki_na_podlagi_javnih_narocil/�
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Tretje mesto za film Zvok  
Dijaki Gimnazije Novo 

mesto so na tekmovanju za 
E v r o p s k o  n a g r a d o  z a 
energetsko učinkovitost osvojili 
tretje mesto. Predstavili so se s 
filmom Zvok, katerega namen je gledalca spodbuditi k 
ugašanju električnih naprav. Režiser Klemen Berus in njegovi 
sošolci so se tematike lotili na zelo izviren način, saj so poleg 
klasičnih energetsko varčevalnih tem v film vpletli tudi 
vprašanji ljubezni in prijateljstva. Premagali so jih le dijaki z 
Irske in iz Španije. 

V Sloveniji se je tekmovanja udeležilo 15 srednjih šol, ki so 
prispevale 122 izdelkov, med drugim šolske energetske 
načrte, video projekcije in projekcije »Power Point« ter 
inovativne izdelke. Med zadnjimi je zmagala naprava za 
inteligentno krmiljenje razsvetljave, ki sta jo izdelala Blaž 
Celarc in Alen Koso z Vegove šole, najboljši energetski načrt 
je sestavila in izpeljala Gimnazija Litija, v kategoriji projekcije 
»Power Point« pa si je prvo mesto prislužil Andrej Bičanič s 
Srednje šole tehniških strok Šiška s projekcijo Biomasa. 
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IEE PROJEKTI 

Projekt AFO 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je 74 % 

slovenskih gozdov v zasebni lasti. Zasebnih 
lastnikov je 313.000, s solastniki 461.000. Da 
bi povečali oskrbo z gorivom iz teh gozdov, 
smo v ApE pristopili k projektu AFO, ki se 
ukvarja z različnimi načini aktiviranja zasebnih 
lastnikov gozdov. Vsi rezultati projekta so 
dostopni na spletni strani www.afo.eu.com. 

Tekmovanje je potekalo v okviru projekta IUSES, katerega 
rezultat so tudi pripomočki za poučevanje učinkovite rabe 
energije, namenjeni predvsem srednjim šolam. Na 
www.iuses.eu najdete naše nove priročnike in računalniške 
igre; škatel s poskusi, ki so med učitelji požele največ 
odobravanja, žal nimamo več, ker smo prav vse že razdelili. 
Vsaka škatla je vsebovala digitalni termometer, merilnik 
porabe električne energije, sončno celico, izolacijske plošče in 
še nekatere druge malenkosti. O tem, kako lahko vse te 
pripomočke uporabimo, smo posneli tudi kratek film, ki je 
dostopen na www.se-f.si. Upamo, da bo šole spodbudil k 
temu, da bodo naprave pridobile same ter da se bodo 
posvetile učinkovitemu ravnanju z energijo. 

Maja Blejec, Slovenski E-forum  

Višje odkupne 
cene lesa: 59 % 

Drugo: 14 % 

Jamstvo za sečnjo brez 
poškodb sestoja: 9 % 

Neznani kupec: 7 % 

Prodaja brez skrbi 
glede organizacije: 6 % 

Lokalno 
tržišče: 5 % 

Ustvarjalci filma Zvok brez glavne igralke Zale Košak: Peter 
Rangus, Klemen Berus, Ambrož Pušnik in Anže Mraz 

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije smo v 
okviru projekta anketirali zasebne lastnike gozdov. Raziskava 
je pokazala, da ima večina slovenskih gozdov enega lastnika. 
35 % jih je kmetov, 31 % jih je zaposlenih, 28 % jih je 
nezaposlenih oziroma upokojenih. 38 % lastnikov je starih od 
50 do 60 let, 26 % več kot 60 let ter 25 % od 30 do 50 let. 91 
% anketiranih lastnikov samih gospodari s svojim gozdom in 
so s tem tudi zadovoljni. Večina jih je v zadnjih petih letih 
izvajala sečnjo. V večini primerov so se je lotili sami, ker so 
potrebovali les za kurjavo. 61 % posekanega lesa je tako 
predstavljal les za kurjavo, sledil je žagan les s 33 %. K 
boljšemu gospodarjenju z gozdom bi lastnike prepričale višje 
cene lesa. Presenetljivo je, da je samo 29 % lastnikov gozdov 
zainteresiranih za sodelovanje v mreži oskrbovanja lokalnih 
kotlov na lesno biomaso. 

Nataša Lambergar, ApE, d. o. o.  

Dejavniki spodbude gospodarjenja v lastnem gozdu    

UČINKOVITO Z ENERGIJO / FEBRUAR 2011 

Evropski sončni dnevi 2011 
Evropski sončni dnevi so največji dogodek v Evropi na 

temo rabe sončne energije. V Sloveniji je bilo doslej 
organiziranih že več kot 170 dogodkov, projektu pa so se 
pridružile številne šole in mnogo drugih udeležencev. 

Namen projekta je pritegniti pozornost javnosti ter jo 
opozoriti na okolju prijazno sončno energijo, in sicer v izbranih 
dneh po vsej Sloveniji hkrati. Organizacije, ki želijo predstaviti 
svoje dejavnosti, lahko to priložnost izkoristijo tako za lastno 
promocijo kot tudi za spodbujanje uporabe sončne energije. 

Od 1. do 15. maja 2011 ste upravljavci sončnih sistemov, 
občine, ponudniki opreme, združenja, razvojne agencije, 
energetski svetovalci, arhitekti, šole, banke in ostali 
zainteresirani vabljeni, da organizirate in gostite lokalne 
dogodke Evropskih sončnih dni. Ideje in nasvete za 
organizacijo dogodkov najdete na slovenski spletni strani 
projekta, dodatna vprašanja pa lahko pošljete po elektronski 
pošti na naslov ivo.blaznik@ape.si. 

Koordinator projekta ApE, d. o. o. bo organizatorjem pri 
pripravi dogodkov svetoval in jim zagotovil brezplačen 
promocijski material (plakate za oglaševanje dogodka, majice, 
balone, brošure, informacijske storitve na spletu in podobno). 

Ivo Blaznik, ApE, d. o. o.  
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Izraba vetrne energije v EU narašča, a 
nekoliko počasneje   

Evropsko združenje za vetrno energijo (European Wind 
Energy Association) je objavilo pregled izrabe energije vetra v 
EU za leto 2010 (http://www.ewea.org/). Kapaciteta vetrnih 
elektrarn se je lani povečala za 9,3 GW, kar je 10 % manj kot 
leto prej, in dosegla skupno vrednost 84,1 GW instalirane 
moči. Nove elektrarne bodo predvidoma proizvedle 181 TWh 
električne energije letno, kar predstavlja 5,3 % skupne rabe 
električne energije v EU. Največji delež električne energije, 
proizvedene iz energije vetra, v skupni rabi ima s 24 % 
Danska, sledita ji Španija s 14,4 % in Portugalska s 14 %. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU 
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Projekt Energetsko varčna šola  
Precej javnih stavb v Sloveniji, med njimi tudi šolske 

stavbe, lahko z izvajanjem organizacijskih in informativno-
izobraževalnih ukrepov učinkovito zmanjša rabo električne 
energije. Spodbujanju tovrstnih ukrepov med slovenskimi 
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, posebno med učenci, 
dijaki, njihovimi mentorji in vodstvi ustanov, je namenjen 
projekt družbe GEN-I Energetsko varčna šola - spodbujanje 
varčevanja z električno energijo (EVŠ; http://www.gen-evs.si/). 

Družba GEN-I je v tem šolskem letu k sodelovanju pri 
projektu EVŠ – največji prihranek električne energije že tretjič 
povabila vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jim je v tekočem 
šolskem letu na vseh merilnih mestih najmanj zadnjih pet 
mesecev dobavljala električno energijo. Ustanove so k 
projektu pristopile s pristopno izjavo in zdaj spremljajo rabo 
električne energije ter načrtujejo in izvajajo različne ukrepe za 
zmanjšanje njene porabe, kot so uvajanje vsebin in dejavnosti 
o učinkoviti rabi energije v učne vsebine, sodelovanje učencev 
in dijakov v tekmovanjih o virih energije in učinkoviti rabi 
energije, spremljanje in merjenje porabe energije, uvedba 
energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja itd. O 
izvajanju ukrepov in rezultatih bodo ustanove pripravile 
zaključno poročilo, za vsako privarčevano megavatno uro 
električne energije pa bodo dodatno nagrajene. 

 

Ljubljana na poti energetske 
učinkovitosti 

Mestna občina Ljubljana je leta 2007 sprejela Program 
varstva okolja za MOL za obdobje 2007–2013 in v njem 
izpostavila štiri strateške cilje, med njimi tudi cilj zagotoviti 
energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije. V 
zaključni fazi je izdelava lokalnega energetskega koncepta 
(LEK), v katerem bo opredeljena energetska politika za 
prihodnjih 10 let. Poleg analize obstoječega stanja rabe 
energije v stavbah v lasti MOL smo v okviru LEK preučili tudi 
potencial obnovljivih virov energije ter možnosti za povečanje 
energetske učinkovitosti. Cilji energetskega načrtovanja s 
konkretnimi ukrepi bodo opredeljeni v akcijskem načrtu. 

Ukrepe, ki smo jih predvideli, že izvajamo. Opravljenih je 
bilo že kar nekaj energetskih prenov stanovanjskih stavb, ki so  
v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL. Omeniti 
velja prenovo večstanovanjske stavbe na Steletovi 8 in stavbe 
na Kvedrovi 17, pri katerih je bilo doseženo 80-odstotno 
zmanjšanje porabe energije. V pripravi je gradnja šestih stavb 
s skupaj 183 stanovanji na lokaciji Polje II, ki bodo zgrajene v 
nizkoenergijskem standardu s higrosenzibilnim prezračeval-
nim sistemom, skupnimi plinskimi kotlovnicami in fotovoltaično 
elektrarno. Na Pipanovi poti bo zgrajena stanovanjska stavba 
z 22 bivalnimi enotami v pasivnem standardu. 

Leta 2009 je Energetika Ljubljana postavila sončno 
elektrarno na strehi poslovno-tehničnega objekta na 
Verovškovi cesti. Načrtovana letna proizvodnja znaša 75.000 
kWh električne energije, kar zadošča za celoletno oskrbo 
približno 25 gospodinjstev. 

Energetsko učinkovitost uvajamo tudi v prometu: 
ljubljanski mestni potniški promet bo že letos bogatejši za 20 
novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin, čez čas pa bo na 
okolju prijaznejši energent prešla polovica vseh mestnih 
avtobusov. Energetsko učinkovitejši in okolju prijaznejši je tudi 
vozni park JP Snage – ta je svoja vozila predelala na plin v 
začetku lanskega leta. 

Veliko naporov je pri uvajanju URE in OVE posvečenih 
ozaveščanju, informiranju in izobraževanju. V ta namen smo 
vzpostavili spletni portal »Ljubljana – pametno mesto« (http://
www.ljubljanapametnomesto.si/), ki na enem mestu povzema 
dobre okoljske prakse, ki jih izvaja mesto, hkrati pa uporab-
nikom omogoča izmenjavo izkušenj pri ravnanju z okoljem. 

Nataša Jazbinšek Seršen, MOL 

PROJEKTI & ZANIMIVOSTI 

Stikalo z opozorilom v OŠ Brinje Grosuplje    

Foto: David Adamič 

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki smo razvili tudi 
vprašalnik za popis energetskega stanja ustanove in model za 
izračun prihranka. Ta upošteva objektivne zunanje dejavnike, 
kot so npr. povečanje ali zmanjšanje površin, sprememba 
števila uporabnikov in drugi, ki lahko bistveno vplivajo na rabo 
električne energije, čeprav niso neposredno povezani z ukrepi 
za njeno zmanjšanje. 

V prvih dveh šolskih letih je na našem natečaju sodelovalo 
60 ustanov, ki so skupaj privarčevale več kot 383.000 kWh 
električne energije. 

Mentorjem v pomoč pripravljamo dodatne aktivnosti, kot 
so teoretsko-praktične delavnice, strokovno gradivo, seznam 
različnih virov ter učni pripomočki za delo z učenci in dijaki. 
Projekt EVŠ nadgrajujemo s sklopom EVŠ – mladi za 
učinkovito rabo energije, pri katerem smo v sodelovanju s 
programom Ekošola kot način življenja za učence in dijake 
razpisali nagradni natečaj na temo proučevanja virov energije 
in učinkovite rabe energije. V drugi polovici šolskega leta 
bomo na to temo organizirali natečaj za najboljšo fotografijo. 

Tanja Jarkovič, GEN energija, d. o. o.  
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Naslednja številka biltena “Učinkovito z energijo” bo izšla aprila 2011. 

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

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

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

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

Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira. 
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Thanet, vetrna elektrarna na morju (Vir: VATTENFALL)   

Največje vetrne elektrarne na morju so bile lani 
postavljene ob obalah Združenega kraljestva Velike Britanije 
in Severne Irske. Od konca leta 2010 ob obali Kenta obratuje 
največja vetrna elektrarna na morju na svetu Thanet, katere 
instalirana moč znaša 300 MW. Večino največjih kopenskih 
vetrnih elektrarn, ki sta se jim lani pridružili še Fowler Ridge v 
Indiani (600 MW) in Penascal v Teksasu (404 MW), imajo 
ZDA, največji projekt pa načrtujejo na Kitajskem (10 GW). 

Na področju sončnih elektrarn je bila vodilna Evropa, lani 
pa je italijansko elektrarno Montalto di Castro (84,2 MW) in 
nemško Solarpark Finsterwalde I, II in III (80,7 MW) s prvega 
mesta izpodrinila razširitev sončne elektrarne Sarnia v 
kanadskem Ontariu, in sicer s 97 MW instalirane moči. Na 
področju geotermalnih elektrarn, kjer so sicer vodilne ZDA, pa 
imajo od lani največje nove pridobitve na Novi Zelandiji, kjer je 
bil izveden do zdaj največji projekt z eno samo turbino 
(132 MW), v Italiji (40 MW) in Keniji (35 MW). 

Prispevek poleg navedenega vključuje tudi pregled 
največjih svetovnih proizvajalcev biogoriv, namenjenih 
transportu. 

Največji svetovni projekti za izrabo 
OVE leta 2010   

Na spletni strani RenewableEnergyWorld.com so objavili 
seznam največjih projektov za izrabo OVE leta 2010. Največja 
hidroelektrarna, ki je lani začela obratovati, je bila HE Son La 
v Vietnamu, ki je tudi največja v jugovzhodni Aziji. HE s 
kapaciteto 2,4 GW naj bi bila polno operativna leta 2012. 
Večje HE so lani začele obratovati tudi v Laosu, Braziliji, 
Etiopiji in Kanadi. 

Informativni dan programa Inteligentna energija - Evropa     
Predstavitev razpisa programa IEE ter projektov Save age in 
BioEnerGIS. 

Kdaj: 8. marec 2011 

Kje: Hotel Mons, Ljubljana  

Informacije: http://www.mg.gov.si/si/.../aktualne_informacije/   

Napoved dogodkov 

Svetovni dnevi trajnostne energije 2011   
Največja letna konferenca v Evropi na področju proizvodnje in 
rabe energije v stavbah in industriji. 

Kdaj: 2.–4. marec 2011 

Kje: Wels, Avstrija 

Informacije: http://www.wsed.at/world-sustainable-energy-days/  

Strateška energetska konferenca En. odmev 011   
Konferenca o prihodnosti slovenske energetike in razvojnih 
načrtih na področju energentov, OVE in URE. 

Kdaj: 2. marec 2011 

Kje: Grand hotel Union, Ljubljana   

Informacije: http://www.energetika.net/en-dogodki/scslo011  

Mednarodna konferenca daljinske energetike 2011 
Tematski sklopi konference bodo smeri razvoja energetike, viri, 
proizvodnja in raba energije ter prenos in distribucija. 

Kdaj: 20. - 22. marec 2011 

Kje: GH Bernardin, Portorož  

Informacije: http://www.sdde.si/?News&id=12&from_page= 

Dnevi energetikov    
13. konferenca s področja oskrbe in rabe energije v industriji in 
stavbah s podelitvijo priznanj za energetsko učinkovitost. 

Kdaj: 11.– 12. april 2011 

Kje: GH Bernardin, Portorož  

Informacije: http://www.finance-akademija.si/energetiki11/   

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

Kdaj: 1. - 15. maj 2011 

Kje: po vsej Sloveniji  

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