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Leto 2012 bo leto pomembnih odločitev   
V letu 2012 nas na energetskem področju čaka predvsem 

veliko dela. Skozi vladno in parlamentarno proceduro moramo 
spraviti nov energetski zakon, ki povzema deset evropskih 
direktiv in tri uredbe. Enako velja za predlog nacionalnega 
energetskega programa, ki je pripravljen, piko na i, predvsem 
izbor scenarija, pa mu mora dati novi minister. 

V letošnjem letu moramo končno začeti s podeljevanjem 
energetskih izkaznic. Novi bodo podzakonski akti na podlagi 
novega energetskega zakona, od starega pa imamo še dolg s 
predpisom o energetskem knjigovodstvu. Letos bodo iz prispevka za učinkovito rabo 
energije ob Eko skladu prvič svojo subvencijsko shemo začeli izvajati t. i. veliki 
dobavitelji.  

Sprejet bo drugi nacionalni akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 
2011−2016. Prvega smo v obdobju 2008−2010 uspešno izvajali in cilje celo občutno 
presegli. Prihrankov pri rabi energije je bilo za 2,8 % namesto načrtovanih 2,5 %. V 
drugem obdobju načrtujemo pospešitev aktivnosti. Predvsem se bo zaradi črpanja 
kohezijskih sredstev končno začelo več dogajati tudi v javnem sektorju. Če bodo 
načrtovani ukrepi tekli po predvidevanjih, bomo do leta 2020 celo presegli načrtovane 
prihranke energije v višini 20 % glede na projekcije v izhodiščnem letu. Utegne pa 
primanjkovati proračunskih sredstev, saj bo nova vlada v hudi javnofinančni krizi 
verjetno manj prijazna do predvidenih dodatnih izdatkov. Načrtovali smo sicer, da bi za 
te namene pridobili denar iz novih proračunskih prihodkov od pravice emisij 
toplogrednih plinov, a bo verjetno interesentov za ta novi vir še več.  

Nepredvideno se nam je prav v preteklih dneh zgodil tudi velik pozitiven premik pri 
deležu obnovljivih virov energije v strukturi končne rabe. Z izhodiščnih 16 % smo 
koncem lanskega leta poskočili že na 19,9 %, k čemur pa veliko prispevata nenavadna 
vodnatost rek in boljši statistični zajem podatkov o rabi lesa za ogrevanje. A ustrezno 
pripomorejo tudi ukrepi za spodbujanje proizvodnje elektrike iz OVE in napori Eko 
sklada. 

Letos bo verjetno sprejeta nova direktiva o energetski učinkovitosti, ki bo še bolj 
pognala jadra ukrepov za varčevanje z energijo. Med njimi bo ključna energetska 
sanacija stavb javnega sektorja, tudi s pomočjo energetskega pogodbeništva, in večja 
zaveza dobaviteljev energentov za varčevanje pri njihovih kupcih. 

V Evropski uniji se izteka zadnje leto brezplačnih kuponov za emisije toplogrednih 
plinov. Nihče pa še danes ne zna napovedati, kako bo teklo življenje po tem. Kuponi za 
emisije CO2 so nenavadno poceni, k čemur je doprinesla tudi gospodarska kriza, 
evropska industrija pa ječi pod potencialno težo novih obremenitev, kar seveda tudi 
Evropske komisije ne pušča ravnodušne. 

Novih energetskih objektov tudi letos ne bo veliko, če odmislimo izjemno hitro 
rastoče investicije v sončne elektrarne. HE Brežice verjetno še ne bomo začeli graditi, 
HE Krško pa še ne bo končana. Vse kaže, da bomo dobili prvo vetrno elektrarno pri 
Senožečah in tako prenehali biti edina članica EU brez vetrne elektrarne. Morda bo 
celo obnašanje naših ptičev postalo podobno tistim v sosednjih državah. Začelo se bo 
prostorsko umeščanje prvih hidroelektrarn na srednji Savi, še naprej pa bomo doživljali 
besno nasprotovanje hidroelektrarnam na Muri in na pritokih Soče, da o počasnosti 
procedur umeščanja v prostor ne govorim. 

mag. Janez Kopač, MG 
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RAZPISI 

Izvajanje javnih pozivov Eko sklada za 
občane v letu 2011    

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom 
  V letu 2011 sta bila odprta dva javna poziva za 

dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje energeske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb 6SUB-OB11 in 7SUB-OB11, v okviru 
katerih je bilo občanom na voljo 18 milijonov evrov nepo-
vratnih sredstev. Na oba javna poziva je pravočasno prispelo 
več kot 12.700 vlog. Vse vloge v letu 2011 niso bile obdelane, 
obdelava teh vlog poteka še v letu 2012. Oba javna poziva za 
kreditiranje okoljskih naložb iz leta 2011 sta podaljšana do 
konca marca 2012. Do konca leta 2011 je bilo odobrenih 11,1 
milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud za skoraj 7000 
vlog občanov.  

Poleg tega smo v letu 2011 obdelovali tudi vloge, ki so 
pravočasno prispele v letu 2010 na javne pozive 3SUB-OB10, 
4SUB-OB10 in 5SUB-OB10, in v okviru katerih je bilo na voljo 
18 milijonov evrov nepovratnih sredstev, pa zaradi izjemno 
velikega števila prejetih vlog (več kot 20.500), niso bile rešene 
še v istem letu.  

V okviru vseh zgoraj omenjenih javnih pozivov je bilo 
občanom v letu 2011 izplačanih 16,7 milijona evrov, kar je 
prikazano na sliki.  

Kreditiranje okoljskih naložb občanov 
Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z 

oznako 45OB11 občanom ponuja ugodne kredite za finan-
ciranje različnih okoljskih naložb. Doslej je bilo odobrenih 160 
kreditov za dobrih 2 milijona EUR, v tem največ za zamenjavo 
starega zunanjega stavbnega pohištva z energetsko učinko-
vitim, za toplotno izolacijo fasad ter nakup okolju prijaznih vozil 
na hibridni pogon. 

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

Eko sklad občanom ponuja kredite po spremenljivi 
obrestni meri: trimesečni EURIBOR + 1,5 % in odplačilna 
doba do 10 let.  

Eko sklad občanom za izvedbo enega ali več ukrepov, 
katerih vrednost presega 10.000 evrov, ter za gradnjo ali 

nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe omo-
goča pridobitev tako nepovratne finančne spodbude kot tudi 
najem ugodnega kredita, če naložba izpolnjuje pogoje veljav-
nega javnega poziva za kreditiranje in javnega poziva za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev. Pri tem velja, da nepo-
vratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta presegati 
priznanih stroškov kreditirane naložbe. 

Več informacij o finančnih spodbudah lahko najdete na 
spletnih straneh Eko sklada. 

Vesna Vidič, Eko sklad, j. s.  

Izplačila Eko sklada občanom za ukrepe v letu 2011 

Objavljen razpis programa Inteligentna 
energija - Evropa    

Evropska komisija je objavila razpis programa Inteligentna 
energija – Evropa (IEE) za leto 2012. Cilj programa IEE je 
prispevati k varni ter trajnostni in cenovno dostopni energiji za 
Evropo. Za dosego cilja razpis obsega naslednje ukrepe: 
pospeševanje energetske učinkovitosti in racionalne rabe 
energetskih virov (15 milijonov evrov), pospeševanje novih in 
obnovljivih virov energije in podporo energetski raznovrstnosti 
(12 milijonov evrov), pospeševanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov oziroma alternativnih goriv v prometu 
(12,5 milijona evrov) ter spodbujanje lokalnih energetskih 
investicij v različnih sektorjih in javnostih (32,5 milijona evrov). 
Skupno je na voljo 72 milijonov evrov. 

Program IEE podpira trajnostni razvoj, razvoj potencialov 
posameznih regij in mest, pripravo potrebne zakonodaje za 
izvrševanje zastavljenih strateških ciljev ter razvoj sredstev in 
instrumentov za spremljanje, nadzor in ocenjevanje učinkov 
ukrepov v okviru programa IEE. Program spodbuja poveče-
vanje investicij v nove tehnologije na področju energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov, tudi v prometu v državah 
članicah EU. Program spodbuja informiranje široke javnosti in 
zasebnega sektorja o novih inovativnih tehnologijah, saj le 
tako lahko pričakujemo tovrstne investicije tudi pri njih. 

Namen programa IEE je tudi promocija ključnih strateških 
tehnologij, zmanjševanje stroškov, povečevanje izkušenj na 
trgu, zmanjševanje finančnih in drugih tveganj ter ovir za 
investicije. S čim boljšim seznanjanjem tako različnih podjetij 
kot zainteresiranih javnosti v obliki različnih izobraževanj, z 
izmenjavo znanj, izkušenj, najboljših praks in tehnologij pro-
gram IEE zmanjšuje različne ovire do učinkovite proizvodnje in 
oskrbe z energijo na ravni EU.  

Razpis, ki je odprt do 8. maja 2012, je namenjen javnim ali 
zasebnim organizacijam oziroma podjetjem s sedežem v drža-
vah članicah EU, na Norveškem, v Islandiji in Lihtenštajnu, 
sodelujejo pa lahko tudi organizacije oziroma podjetja iz 
Hrvaške in Makedonije. Pri projektu morajo sodelovati vsaj 
trije partnerji iz treh različnih držav, ki morajo ob prijavi na 
razpis dokazati finančno in tehnično zmožnost izvedbe 
projekta ter podrobno razdelati časovni načrt njegovega 
poteka. Poleg tega morajo dokazati tudi, da bo projekt imel 
širok in trajen učinek na evropsko energetiko ter bo znatno 
prispeval k uresničitvi ciljev, ki si jih je EU zadala na področju 
trajnostne, zanesljive in cenovno dostopne energije. Projekt 
bo iz programa Inteligentna energija sofinanciran v višini 
največ do 75 odstotkov, dokončan pa mora biti v 36 mesecih. 

Več o razpisu je na spletni strani Razpis programa IEE. 

mag. Erik Potočar, MG 

Toplotne črpalke 
1,346 mio € 

33,1 % 

Toplotna izolacija ovoja 
stavb 5,539 mio € 

32,7 % 

12,0 % 

9,5 % 

8,0 % 4,7 % 

Ostalo 
0,784 mio € 

Zamenjava zunanjega stavbnega 
pohištva 5,475 mio € 

Sončni zbiralniki 
1,589 mio € 

Kotli na 
lesno 

biomaso 
2,016 mio € 

Skupaj 
16,749 mio € 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html�
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm�
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Natečaj za energetsko učinkovitost 

V teku je natečaj za energetsko učinkovitost, ki sta ga 
časnik Finance in Ministrstvo za gospodarstvo letos objavila 
že šestnajstič. Podeljene bodo nagrade in priznanja v štirih 
kategorijah: energetsko učinkovito večje podjetje, energetsko 
učinkovito manjše podjetje oziroma ustanova, energetsko 
učinkovit projekt in projekt uporabe obnovljivih virov energije. 
Ti projekti so osnova za trajnostni razvoj naše družbe in 
postajajo vse pomembnejši za zanesljivo, učinkovito in 
konkurenčno oskrbo z energijo in varovanje okolja. 

Rok za oddajo prijav na natečaj je 5. marec. Prijave in izid 
natečaja bodo predstavljeni v aprilski številki priloge časnika 
Finance Okolje & energija in na spletni strani Ministrstva za 
gospodarstvo. Nagrade in priznanja bodo podeljene 16. aprila, 
ob koncu prvega dneva konference Dnevi energetikov, 14. 
srečanja energetskih menedžerjev Slovenije. 

Tudi letos bodo o zmagovalcih glasovali tudi bralci in 
uporabniki spletne strani časnika Finance. Ti bodo iz ožjega 
izbora kandidatov za priznanja, ki ga bo pripravila komisija, 
izbrali svojega favorita v posamezni kategoriji. Zmagovalci 
spletnega izbora bodo dobili posebna priznanja. Spletno 
glasovanje bo ločeno od glasovanja komisije. 

Več informacij lahko najdete na Natečaj EUP.  

mag. Boris Selan 

V juliju 2011 smo objavili razpis za učinkovito prenovo 
javne razsvetljave. V letu 2011 sta bili izvedeni dve odpiranji 
vlog. Skupno smo prejeli 18 vlog, od tega 16 vlog za izvedbo 
projekta v eni sami občini, dve vlogi pa sta bili konzorcijski, 
kjer se je z eno vlogo prijavilo več občin. Skupno smo tako 
dobili prijave 33 občin. Če bodo vse vloge ustrezno 

dopolnjene, bomo lahko dodelili 2,7 milijona evrov, kar 
pomeni, da ostaja na razpolago še 11,3 milijona evrov za leti 
2012 in 2013. 

Na Direktoratu za energijo smo v letu 2011 v celoti 
obravnavali 74 vlog in jih 71 odobrili. Skupna vrednost 
predlaganih projektov je znašala 28,8 milijona evrov, zapro-
šeno je bilo za 9,3 milijona evrov, dodeljeno (če bodo vse 
vloge decembrskih odpiranj formalno in vsebinsko ustrezne) 
pa bo lahko 8,9 milijona evrov. Najnižja vrednost projekta, ki je 
bil obravnavan (projekt vgradnje kotla na lesno biomaso), je 
znašala 66 tisoč evrov, najvišja (sistem daljinskega ogrevanja) 
pa 2,3 milijona evrov.  

Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2011 sodelovalo tudi 
pri izvedbi dveh razpisov v povezavi z vsebinsko pristojnimi 
ministrstvi na področju energetske sanacije javnih stavb. Prvi 
razpis za energetsko sanacijo srednjih šol in dijaških domov, 
ki je bil izveden v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in 
šport, je bil objavljen v aprilu v višini 19,6 milijona evrov. Prvo 
odpiranje vlog je potekalo v mesecu juliju, drugo v oktobru. 
Skupno je bila odobrena energetska sanacija 18 srednjih šol 
in dijaških domov. Z nepovratnimi sredstvi v višini 19,4 
milijona evrov bodo v letih 2012 in 2013 projekti realizirani v 
višini 21,4 milijona evrov. 

Drugi razpis, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, je bil 
objavljen v juliju v višini 20 milijonov evrov. Cilj razpisa je bila 
energetska sanacija domov za starejše, ki so v lasti države. 
Prvo odpiranje vlog se je začelo v avgustu, za naslednja 
odpiranja je sredstev zmanjkalo. Dvajsetim domovom za 
starejše so bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 19,4 
milijona evrov, s katerimi bodo realizirali projekte v skupni 
investicijski vrednosti 27 milijonov evrov.   

mag. Jani Turk, MG 

Izvajanje javnih razpisov za URE in OVE v 
letu 2011 v okviru kohezijske politike    

V letu 2011 je Direktorat za energijo v okviru izvajanja 
kohezijske politike izvajal šest javnih razpisov na področju 
spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 
električne energije. 

Z marčevskim odpiranjem vlog se je zaključil razpis za 
vgradnjo individualnih kotlov na lesno biomaso, z junijskim pa 
razpis za spodbujanje sistemov za daljinsko ogrevanje z 
uporabo obnovljivih virov energije. Oba razpisa sta bila v maju 
oziroma juniju znova objavljena brez večjih vsebinskih 
sprememb. Skupno smo za to področje na novo razpisali 26,1 
milijona evrov za obdobje od 2011 do konca te finančne 
perspektive.  

V letu 2011 smo za te štiri razpise prejeli 27 vlog in vse 
tudi odobrili. Skupno smo dodelili 4 milijone evrov, od tega 
zaradi rebalansa proračuna samo 680 tisoč evrov za leto 
2011, ostalo pa za prihodnje obdobje. Skupna vrednost 
predloženih projektov je znašala 11,6 milijona evrov. 
Zaskrbljujoče je, da je od 27 sklenjenih pogodb kar šest 
upravičencev odstopilo in projektov niso izvedli.  

Drugo področje, ki smo ga spodbujali prek javnih razpisov, 
je učinkovita raba električne energije. V decembru 2010 smo 
objavili razpis za izvedbo ukrepov zmanjšanja rabe električne 
energije v industriji in storitvenem sektorju za obdobje 2011–
2013 v skupni višini 6,5 milijona evrov. Na prva štiri odpiranja 
(januar, marec, junij in september) smo prejeli 25 vlog, 
odobrenih jih je bilo 22. Skupno je bilo dodeljeno 1,67 milijona 
evrov, od tega 190 tisoč evrov za leto 2011. Če bodo štiri 
vloge z decembrskega odpiranja ustrezno dopolnjene, bomo 
lahko dodelili še 585 tisoč evrov. Skupno ostaja tako na voljo 
še 4,3 milijona evrov za obdobje do leta 2013. 

Kurišče kotla na lesno biomaso 

http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/�
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Uredba določa okoljske zahteve za enajst skupin izdelkov 
in storitev, v prihodnje pa se bo nabor skupin izdelkov in 
storitev še povečal, okoljski kriteriji pa postopoma zaostrovali. 

Ker je pomemben cilj zelenega javnega naročanja tudi 
večja energetska učinkovitost, je med okoljske kriterije iz 
Uredbe o zelenem javnem naročanju vključen tudi ta vidik. Z 
zelenim javnim naročanjem bo javni sektor naročal: električno 
energijo, ki je deloma pridobljena iz obnovljivih virov energije 
ali v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom (40 %), računalnike, zaslone, tiskalnike, optične 
čitalnike, faksirne in kopirne stroje, ki so energetsko učinkovi-
tejši in manj hrupni; televizorje, hladilnike, zamrzovalnike, 
pralne in pomivalne stroje ter klimatske naprave, ki so 
energetsko učinkovitejši, osebna in transportna vozila ter 
storitve avtobusnega prevoza, pri nakupu katerih se ob ceni 
upoštevajo tudi energetska učinkovitost, učinki emisij CO2 in 
drugih delcev, ter pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva in 
boljšim oprijemom cestišča. 

V marcu tudi uradno začetek zelenega 
javnega naročanja 

Vlada Republike Slovenije je 8. decembra 2011 sprejela 
Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11), ki 
se začne uporabljati 12. marca 2012. Uredba določa minimal-
ne obvezne okoljske kriterije (t. i. temeljne zahteve) in priporo-
čila za doseganje višjih okoljskih standardov (t. i. dodatne zah-
teve), ki jih bodo odslej javni naročniki upoštevali pri oddaji 
javnih naročil.  

Okoljski kriteriji se vključujejo v: opis predmeta javnega 
naročanja, tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika, merila za izbor najugodnejše ponudbe in 
pogodbena določila, upoštevaje pri tem značilnosti predmeta 
naročanja, način njegove proizvodnje in uporabe ter možnost 
razgradnje in vnovične rabe. 

Z zelenim javnim naročanjem se spodbuja  uporaba ocene 
stroškov v celotni življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje, ki 
praviloma vključuje: stroške nakupa, stroške uporabe in 
delovanja, vključno s stroški potrošnega materiala, stroške 
vzdrževanja, stroške, ki nastopijo po prenehanju uporabe 
proizvoda blaga, stavbe ali gradbenoinženirskega objekta ali 
po končanem izvajanju storitve, vključno s stroški odstranitve, 
razgradnje in sanacije, ter zunanje okoljske stroške. 

S tem se kljub nekoliko višji začetni investiciji spodbuja 
nakup okolju prijaznejšega blaga, storitev ali gradenj. 

Minimalne kriterije za energetsko učinkovitost stavb določa 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 
52/10), v okviru zelenih javnih naročil pa je mogoče te kriterije 
še zaostriti, k čemur napotujejo določila uredbe.  

Ministrstvo za gospodarstvo, Služba Vlade RS za pod-
nebne spremembe in Ministrstvo za finance si prizadevajo, da 
bi opredelitev zahtev glede energetske učinkovitosti postala 
stalna praksa javnega sektorja, kajti zasebni sektor namenja 
porabi električne energije veliko pozornosti že dalj časa. Ker je 
zaradi uvedbe energijskih nalepk energetsko učinkovitost 
izdelkov dokaj preprosto preverjati, ni razloga, da tovrstne 
okoljske zahteve nemudoma ne najdejo svojega mesta v 
razpisnih dokumentacijah za oddajo javnih naročil . 

Maja Koković, MF  

Vpliv stroškov uporabe in odlaganja na celotne stroške 
Vir: GPP Training Toolkit     

Prvo usposabljanje za izdelavo in 
izdajanje energetskih izkaznic  

V zaključni fazi so priprave za usposabljanje za izdelavo in 
izdajanje energetskih izkaznic. 

Uspešno opravljeno usposabljanje je eden od pogojev za 
pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo ener-
getskih izkaznic. Ostali pogoji so: najmanj visoka strokovna 
izobrazba tehnične ali arhitekturne smeri ali izobrazba po štu-
dijskem programu prve stopnje tehnične ali arhitekturne smeri 
skladno z Zakonom o visokem šolstvu – uradno prečiščeno 
besedilo (Ur. l. RS, št. 100/04) in najmanj 5 let delovnih izku-
šenj na strokovnem področju. 

Prvo usposabljanje se bo začelo predvidoma v mesecu 
aprilu. Za usposabljanje bo zaradi pričakovanega velikega 
zanimanja predvidenih več terminov na različnih lokacijah po 
Sloveniji. Prijava za izobraževanje bo potekala prek spletne 
strani Gradbenega inštituta ZRMK, na kateri so na voljo tudi 
druge informacije v zvezi z energetskimi izkaznicami.  

mag. Erik Potočar, MG 

Sprememba uredbe o podporah  

Vlada RS je konec decembra 2011 sprejela Uredbo o 
spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni 
iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 105/11). 

S spremembo uredbe se podpore za nove fotovoltaične 
elektrarne ne bodo več spreminjale enkrat letno kot doslej, 
ampak se bodo referenčni stroški, ki so osnova za določitev 
višine podpore, zniževali dvakrat – vsako leto prvega januarja 
in prvega julija, in sicer za 10 % v letu 2012 glede na višino 
referenčnih stroškov, določenih v letu 2009, v naslednjih letih 
pa za 8 % glede na zadnje referenčne stroške.  

Novost, ki jo je prinesla sprememba uredbe, je uvajanje 55 
MW ciljne vrednosti skupne letne inštalirane moči novih 
fotovoltaičnih proizvodnih naprav (ocenjeno je bilo, da je bilo 
toliko novozgrajenih fotovoltaičnih proizvodnih naprav v letu 
2011). Ciljna vrednost bo služila za kriterij, ali je treba višino 
referenčnih stroškov zaradi dinamike gradnje novih naprav še 
dodatno uskladiti v katerem od naslednjih let. Usklajevale se 
bodo glede na spreminjanje višine podpore za 1 % na vsakih 
5 MW odstopanja v eno ali drugo smer. 

mag. Silvo Škornik, MG  

Odlaganje 

Odlaganje 

Uporaba 
Uporaba 

Cena 

Cena 

Stroški 

Konvencionalni 
predmet 

Okolju prijaznejši 
predmet 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011102.pdf�
http://www.gi-zrmk.eu/?page_id=100�
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106642�
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 NOVICE IZ EU 

Javno posvetovanje o OVE      

Večja izraba obnovljivih virov energije (OVE) je eden od 
temeljev podnebne in energetske strategije EU do leta 2020. 
Izraba OVE zmanjšuje odvisnost EU od uvoza energentov in 
nihanje cen energije ter pozitivno vpliva na razvoj novih tehno-
logij, regionalni razvoj in zaposlovanje. Po predvidevanjih 
držav članic EU naj bi izraba OVE do leta 2020 naraščala 
hitreje kot v preteklosti, kako bo z njo po letu 2020, pa za zdaj 
ostaja nedorečeno. 

Na spletni strani Generalnega direktorata za energijo 
Evropske komisije ste vabljeni k sodelovanju v javnem 
posvetovanju o strategiji izrabe OVE po letu 2020. Namen 
posvetovanja je zbrati mnenja strokovne javnosti o tem, katere 
oblike podpore izrabi OVE in v kakšnem obsegu bodo 
potrebne na nacionalnih ravneh in ravni EU po letu 2020. 
Poleg splošnih vprašanj o prihodnjem zakonodajnem okviru 
se posvetovanje osredotoča še na podporne sheme in 
administrativne postopke, infrastrukturo, regionalno in medna-
rodno sodelovanje, razvoj trga in tehnologij ter trajnostni 
razvoj. Na sicer v angleškem jeziku zastavljena vprašanja je 
mogoče odgovarjati tudi v nacionalnih jezikih ali pa samo 
deloma, z odgovori na nekaj vprašanj.  

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Natečaj za projekte trajnostne energije  

V okviru evropskega tedna trajnostne energije, ki bo 
potekal od 18. do 22. junija, bodo tudi letos podeljene nagrade 
za trajnostno energijo, ki jih prejmejo najvidnejši, najbolj 
ambiciozni in inovativni projekti s področja obnovljivih virov 
energije ali energetske učinkovitosti. S svojimi projekti se za 
nagrade lahko potegujete v naslednjih kategorijah: 

 komuniciranje (TV spoti, oglaševalske kampanje …), 

 raba energije (inteligentni sistemi za spremljanje rabe 

energije, uporabniški priročniki in spletne strani, natečaji 
za varčevanje z energijo, zeleno javno naročanje …) 

 učenje (izobraževanje za učinkovito ravnanje z energijo v 

Kažipot za energijo EU do 2050 

Evropska komisija je decembra lani javnosti predstavila 
kažipot za energijo EU do 2050 (Energy Roadmap 2050), v 
katerem odgovarja na vprašanje, kako do leta 2050 ob hkrat-
nem zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo in konkurenč-
nosti gospodarstva EU doseči skoraj brezogljično proizvodnjo 
energije in s tem več kot 80-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Kažipot predstavlja osnovo za prihodnje 
oblikovanje zakonodaje in izvajanje naložb v evropski 
energetiki. 

V kažipotu je Evropska komisija analizirala 5 scenarijev, ki 
predstavljajo različne kombinacije učinkovite rabe energije, 
izrabe OVE, jedrske energije ter zajema in shranjevanja 
ogljika, vsi pa vzpostavljajo nizkoogljično družbo brez večjih 
razlik v skupnih stroških ali zanesljivosti oskrbe. Ključne 
ugotovitve kažipota lahko strnemo v naslednjih točkah: 

 Vsi scenariji omogočajo prehod v nizkoogljično družbo in 

so dolgoročno gledano stroškovno učinkovitejši od 
današnje energetske politike. Razogljičenje energetskega 
sistema je torej tehnično in ekonomsko izvedljivo. 

 Ne glede na izbiro energetske mešanice, pri kateri naj bi 

imele države članice razmeroma proste roke, je za predvi-
deno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov nujno potrebno 
povečanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih 
virov energije. 

 O naložbah v infrastrukturo do leta 2030 je treba odločati 

zdaj, saj so investicije danes stroškovno ugodnejše. 
Prehod v nizkoogljično družbo je namreč mogoče 
zagotoviti le s sodobnejšo in prožnejšo infrastrukturo s 
čezmejnimi povezavami, pametnimi omrežji ter sodobnimi 
nizkoogljičnimi tehnologijami za proizvodnjo, prenos in 
shranjevanje energije. 

 Cene električne energije naj bi se začele zmanjševati šele 

po letu 2030, njihovo naraščanje pred tem pa naj bi 
odtehtala visoka raven trajnostnih naložb v energetiki, 
nova delovna mesta in manjša odvisnost od uvoza 
energentov. 

 Zaradi ekonomije obsega predstavlja skupen evropski 

pristop, ki vključuje tudi vzpostavitev delovanja skupnega 
trga z energijo do leta 2014, v primerjavi z nacionalnimi 
shemami za prehod v nizkoogljično družbo nižje stroške in 
zanesljivejšo oskrbo z energijo. 

  mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Podelitev nagrad na lanskem Tednu trajnostne energije  

osnovnih in srednjih šolah, strokovna usposabljanja, 
študijski programi …), 

 življenje (energetsko učinkovita gradnja in obnova, foto-

napetostni moduli na strehah, pasivne hiše …) in 

 potovanja (sistemi najema koles, zelena mobilnost, avto-

busi na ekološka goriva …). 

Foto: Patrick Mascart 

Prijavljeni projekti morajo pomembno in preverjeno prispe-
vati k izpolnjevanju ciljev EU 2020 na področju učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije, biti morajo primeri 
odličnosti na svojem področju, odlikovati pa jih mora velika 
ponovljivost. Organizacije, odgovorne za njihovo izvedbo, 
morajo imeti sedež v Evropi. Raziskovalni in demonstracijski 
projekti za sodelovanje na tem natečaju niso primerni. Na 
natečaj se lahko prijavite do 29. februarja 2012 na spletni 
strani http://www.eusew.eu/awards-competition, kjer so na 
voljo tudi dodatne informacije. Dobitniki nagrad bodo razgla-
šeni 19. junija 2012 v Bruslju. 

  mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm�
http://www.eusew.eu/awards-competition�


 

 

Idrijska gimnazija večkrat nagrajena   
V šolskem letu 2010/11 smo se 

z dijaki prvih in drugih letnikov 
programa mehatronik operater 
Gimnazije Jurija Vege iz Idrije pod 
mentorstvom Tanje Pirih lotili učin-
kovite rabe energije pri razsvetljavi 
in ogrevanju ter učinkovite rabe 
vodovodne vode v gimnaziji in 
poklicni šoli.  

Z ugašanjem svetilk, ko te niso več potrebne, in z 
ugašanjem električnih naprav smo v primerjavi s prejšnjim 
šolskim letom v poklicni šoli prihranili 24,7 %, v gimnaziji pa 
11,6 % električne energije.  

S pravilnim zračenjem prostorov, odzračenjem grelnih 
teles in z znižanjem temperature zraka za eno stopinjo smo v 
gimnaziji prihranili 11,5 % kurilnega olja in 3,4 % kurilnega olja 
v poklicni šoli. Z zamenjavo tesnil in izdelavo nalepk, ki spod-
bujajo k varčevanju z vodo, smo prihranili tudi 25,8 % vode.  

Po izračunu energijskega števila, ki znaša 116 kWh/m2 na 
leto, smo ugotovili, da spada gimnazijska stavba med 
energetsko varčne stavbe, stavba poklicne šole pa s 162 kWh/
m2 na leto med energetsko povprečne stavbe. 

Čeprav smo imeli občutek, da zgledno vplivamo na ohran-
janje okolja, so nas izračuni ogljikovega in ekološkega odtisa 
presenetili. Izračun je pokazal, da proizvedemo 5,4 tone CO2. 
Izračunan ekološki odtis znaša 2,8 globalnega hektarja. Z 
n a š i m  s l o g o m 
življenja bi potrebo-
vali 1,5 planeta in to 
pomeni, da moramo 
še veliko narediti na 
področju ohranjanja 
okolja, tako doma, v 
šoli in službi.  

S projektom 
URE smo zmagali 
kar na treh nateča-
jih. Na evropskem natečaju U4Energy smo v Neaplju prejeli 
nagrado za prvo mesto v kategoriji Ukrepi URE v šolah. Na 
nagradnem natečaju Philipsa Slovenija smo si poleg prvega 
mesta prislužili zamenjavo razsvetljave v vrednosti 5.000 €. 
Na nagradnem natečaju Energetsko varčna šola pa smo si 
prislužili obisk Informacijskega središča o energiji in ekspe-
rimentarija GEN v Krškem. 

Kratka predstavitev vseh aktivnosti v okviru projekta URE 
je na povezavi URE na GJV Idrija. 

Tanja Pirih, prof., Gimnazija Jurija Vege Idrija  
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danjimi rezultati. V obeh podjetjih bodo spremljali porabo in 
prihranek energije tudi v prihodnje.  

V okviru projekta SO-PRO smo izvedli tudi celovite 
energetske preglede v nekaterih podjetjih. Vzporedno s temi 
dejavnostmi pa so potekala tudi izobraževanja in informiranja 
ključnih ciljnih skupin za povečanje trga in uporabe solarnega 
ogrevanja v proizvodnji ter razvoja novih storitev na področju 
solarnega pogodbenega sodelovanja. 

Klavdija Polutnik, ENERGAP 

Buy Smart zaključen, prihaja Buy Smart+ 
Konec oktobra 2011 so 

se zaključile dejavnosti 
projekta Buy Smart, Zeleno 
naročanje je modra odločitev, 
ki ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa 
Inteligentna energija - Evropa (www.buy-smart.info). Projekt je 
bil namenjen promociji in pospeševanju zelenega naročanja 
(ZN) v javnem in zasebnem sektorju, svetovanju in izvedbi 
pilotnih projektov ZN ter pripravi vodnikov, seznamov meril in 
računskih orodij za podporo v postopkih ZN. Slovenski 
konzorcijski partner, Gradbeni inštitut ZRMK, je med svojim 
delom vzpostavil koristno sodelovanje z ministrstvi za finance, 
okolje in prostor ter javno upravo, tako da je bil projekt 
uvrščen tudi v izvedbeni del akcijskega načrta za zeleno javno 
naročanje 2009–2012. 

Pri pripravi razpisov in ocenjevanju ponudb se pri zelenem 
naročanju upoštevajo poleg cene tudi merila energetske 
učinkovitosti in okoljske prijaznosti. Gospodarno ravnanje, 
izraženo z izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe, temelji 
na presoji dolgoročnih vplivov investicije oz. stroškov v celotni 
življenjski dobi predmeta naročila. Glavne koristi so: prihranki 
virov in energije, znižanje obratovalnih in vzdrževalnih 
stroškov, zmanjšanje obremenitev okolja in negativnih vplivov 
na uporabnika ter razvoj trga zelenih izdelkov in storitev. 
Zeleno naročanje je tudi vmesni korak proti trajnostnemu 
naročanju, pri katerem upoštevamo okoljska, ekonomska in 
družbena merila. 

Javna naročila v Sloveniji obsegajo skoraj polovico 
stroškov državnega proračuna. Ne glede na omenjeni akcijski 
načrt in nedavno sprejeto pripadajočo uredbo se velika večina 
javnih naročil še vedno ravna izključno po merilu najnižje 
ponujene cene. V zasebnem sektorju so razmere podobne. 
Tudi s temi problemi se bo soočil Buy Smart+, nadaljevanje 
projekta Buy Smart, ki z delom začne v marcu 2012, tokrat kar 
z 18 partnerji, saj želimo izkušnje in znanje prenesti v nove 
evropske regije. 

mag. Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK  

Rezultati in učinki projekta SO-PRO   
Projekt SO-PRO (So-

lar Process Heat – Solar-
no ogrevanje v proizvod-
nji), ki je bil zaključen avgusta 2011, je sofinancirala Evropska 
komisija v okviru programa Inteligentna energija - Evropa. V 
projektu je sodelovala tudi Energetska agencija za Podravje.  

V okviru projekta SO-PRO smo izvedli tri pilotne projekte 
solarnega termalnega sistema na področju industrijske in 
obrtne dejavnosti. Prvi primer so izvedli v podjetju Soven, 
d. o. o. v Selnici ob Dravi. Podjetje se ukvarja s predelavo 
naravne ovčje volne in proizvodnjo volnenih izdelkov. V letu 
2011 so na proizvodne obrate namestili sončne sprejemnike. 
Rezultati že kažejo, da je bila odločitev tako z vidika varovanja 
okolja kot tudi prihranka denarja pravilna. 

Druga dva primera so izvedli v podjetju Perutnina Ptuj 
Agro, d. o. o., in sicer na dveh lokacijah. Podjetje se ukvarja s 
proizvodnjo živalskih krmil. Tudi tukaj so vgradili sončne 
sprejemnike v letu 2011 in so prav tako zadovoljni z dose-
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxla29zb2xha290bmFjaW56aXZsamVuamF8Z3g6NjdmZWJlODM1NjczN2VjYw�
http://www.buy-smart.info�
http://www.energap.si/?viewPage=131�
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 PROGRAMI & PROJEKTI 

Projekt Energo optimum 
Projekt Energo 

o p t i m u m  v 
letošnjem letu že 
zaključujemo in 
predstavlja čez-
mejno iniciativo – čezmejno partnerstvo za doseganje učinkov 
na področju energetske učinkovitosti regije, katere aktivnosti 
se bodo po našem prepričanju nadaljevale tudi v prihodnosti.  

Projekt je s svojimi sredstvi sofinanciral Evropski sklad za 
regionalni razvoj v okviru v OP SI-HU 2007–2013. V več kot 
dveletnem obdobju smo izvedli široko paleto aktivnosti, radi pa 
bi izpostavili tiste, ki imajo dober odziv med ciljno skupino. 
LEA Pomurje nastopa v projektu kot vodilni partner v 
sodelovanju s še tremi partnerji, s katerimi smo si vsebinsko in 
področno razdelili naloge ter obveznosti.  

Vsekakor je ena od dobro sprejetih aktivnosti med ciljno 
skupino aplikacija e-hiška (http://www.energo-optimum.eu/e-
hiska), pri kateri si uporabniki lahko preprosto izračunajo 
učinke investicij. Učinki so prikazani na vzorčni hiši tako z 
energetskega kot tudi s finančnega vidika. Razviti smo želeli 
čim preprostejšo aplikacijo, da bodo zainteresirani lahko dobili 
prve, osnovne informacije. Seveda jim v okviru projekta in 
zunaj njega vsi partnerji ponujamo energetsko svetovanje, kar 
je tudi eden od ciljev projekta – vzpostavitev in nadaljevanje 
dela energetskih svetovalnih centrov.  

Vzpostavili smo tudi mobilno razstavo na obravnavano 
temo projekta, in sicer smo v kombiju zagotovili predstavitev in 
promocijo različnih tehnik/instalacij/vzorcev. Kombi se ustavlja 
v različnih krajih. Predvsem smo se usmerili na osnovne šole, 
kjer v okviru različnih aktivnosti (energetskega dneva, naravo-
slovnega dneva ...) predstavimo projekt, kombi in v njem 
predstavljene instalacije. V predstavitev nam je uspelo zajeti 
prikaz najpogostejših izolativnih sistemov, sončnih kolektorjev 
za ogrevanje sanitarne vode (ploščati in vakuumski), regula-
cije ogrevalnih sistemov, predstavljen je tudi sistem podrezo-
vanja zida, ki je zelo pomemben pred namestitvijo izolacije na 
starejših sistemih. Razstava je podprta z interaktivno predsta-
vitvijo na treh zaslonih, kjer se vrtijo predstavitveni filmi, kot 
tudi s shematskimi prikazi. Kot zanimivost in hkrati pristop k 
izkoriščanju obnovljivih virov energije je motor kombija prede-
lan tako, da ga lahko poganjajo dizelsko in biodizelsko gorivo 
ter olje oljne repice. Tudi to smo vključili v predstavitev. 

V projektu smo izvedli pilotno kampanjo »Naredi sam«, ki 
smo jo usmerili v doseganje energetske učinkovitosti stavb-
nega pohištva – izvedbo ukrepov na javnih stavbah z minimal-
nimi stroški, 26. in 27. januarja pa je bil mednarodni seminar 
na temo energetsko trajnostnega razvoja regije. 

Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje 

Uvajanje energetskega knjigovodstva v 
državni upravi  

V javnih stavbah, kamor prištevamo tudi stavbe ministr-
stev, obstaja velik potencial za učinkovito rabo energije. Brez 
večjih investicijskih vlaganj v te objekte in ob racionalni rabi 
energije ter ustrezni organiziranosti bi bilo mogoče zmanjšati 
rabo energije za 10 %. Ob primerni ozaveščenosti uporabni-
kov teh objektov pa bi lahko prihranili še nadaljnjih 5 % 
energije. Če k temu dodamo še ustrezne tehnično-investi-
cijske ukrepe,  bi po strokovnih ocenah potencial učinkovite 
rabe energije lahko znašal tudi do 50 %. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona (EZ-D) (Ur. l. RS, št. 22/10), ki ga je Državni zbor 
sprejel marca 2011, v 66.c členu določa, da morajo za javne 
stavbe s površino nad 500 m² upravljavci stavb voditi energet-
sko knjigovodstvo in da lahko za te stavbe vlada sprejme letne 
cilje energetske učinkovitosti. Ta določba predstavlja zakon-
sko zahtevo in upravljavski izziv za javno upravo. 

V začetku leta 2011 je Služba Vlade RS za podnebne 
spremembe (SVPS) izvedla javno naročilo za vzpostavitev sis-
tema spletnega energetskega knjigovodstva v glavnih stavbah 
ministrstev, Generalnega sekretariata in Državnega zbora, ki 
bo omogočal gospodarno in racionalno upravljanje z energijo. 
Izbrano podjetje je za spletno energetsko knjigovodstvo že 
postavilo aplikacijo in izvedlo razširjen energetski pregled 
Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za obrambo.  

Trenutno je vzpostavljeno spletno energetsko knjigovod-
stvo za vse glavne stavbe ministrstev. Na posameznih ministr-
stvih so se že začeli zbirati računi za električno energijo, vodo 
in ogrevanje za obdobje 2008–2010. Računi bodo predstavljali 
bazo podatkov v aplikaciji. 

Za razumevanje rabe energije v stavbi je potrebno vzpos-
taviti sistem, ki bo omogočal energetsko knjigovodstvo ter 
obenem energetsko upravljanje stavb. Na podlagi detajlne 
energetske slike posamezne stavbe bomo lahko pripravili po-
treben organizacijski in investicijski načrt za energetsko sana-
cijo ter letne finančne in energetske cilje, če bo to potrebno. 

Brez stalnih informacij o trenutnem energetskem stanju 
objekta je težko kontinuirano izvajati kakovostne ukrepe. 
Osnovni korak zato predstavlja beleženje tekoče rabe in 
stroškov za energijo v posameznem objektu. Ti osnovni 
podatki nam dajo izhodišča za analizo obstoječega stanja, 

določitev nabora vseh možnih ukrepov, izbiro optimalne 
kombinacije organizacijskih in investicijskih ukrepov ter na 
podlagi izvajanja posameznih ukrepov, rezultate učinkov 
ukrepov. S tem pridobimo celovite informacije, ki jih lahko 
uporabimo za izboljšanje, ponovitev ali prekinitev določenega 
ukrepa. S pomočjo ozaveščevalnih akcij pa lahko prenašamo 
kakovostne informacije v ostala družbena in poslovna okolja.   

mag. Jure Leben, SVPS 

Shema postavitve aplikacije energetskega knjigovodstva 
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http://www.energo-optimum.eu/e-hiska�
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96711�
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Napoved dogodkov 2012 - Mednarodno leto trajnostne 
energije za vse  

Ste vedeli, da vsak peti prebivalec našega planeta še 
vedno nima dostopa do sodobne oskrbe z električno energijo? 
Dvakrat toliko ljudi, 3 milijarde, pa za kuhanje in ogrevanje še 
vedno uporablja les, premog, oglje ali živalske odpadke. 
Oskrba z energijo pomembno vpliva na produktivnost, zdravje, 
izobraževanje, podnebne spremembe, zanesljivost oskrbe s 
hrano in vodo ter komunikacije, pomanjkanje dostopa do 
trajnostnih oblik energije pa ovira družbeni, socialni in 
gospodarski razvoj. Dostop do čistejše in učinkovitejše oskrbe 
z energijo tako predstavlja enega od izzivov današnjega časa, 
zato je Generalna skupščina Združenih narodov leto 2012 
razglasila za Mednarodno leto trajnostne energije za vse. 

ZANIMIVOSTI & DOGODKI 

Glavni cilji omenjene pobude so do leta 2030 omogočiti 
vsem prebivalcem našega planeta sodobno oskrbo z energijo, 
zmanjšati globalno energetsko intenzivnost za 40 % in 
podvojiti delež obnovljivih virov energije v globalni energetski 
mešanici, kar bo mogoče doseči samo z aktivnim 
sodelovanjem vlad, zasebnega sektorja, investitorjev in civilne 
družbe. Poudarek letošnjega Mednarodnega leta je na 
ozaveščanju pomena trajnostne energije, energetske 
učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije na različnih 
ravneh, kot podporniki pobude pa lahko v njegovem okviru 
sodelujemo prav vsi z izobraževanjem o energetski revščini, 
izvajanjem ozaveščevalnih aktivnosti in podobno. Zavedati se 
namreč moramo, da je trajnostna energija za vse naložba v 
našo skupno prihodnost. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Vir: http://sierraclub.typepad.com/ 

Energy Storage 
Posvetovanje strokovnjakov o tržno ustreznem in finančno 
izvedljivem skladiščenju energije.  

Kdaj: 13. - 14. marca 2012 

Kje: Kongresszentrum Düsseldorf, Nemčija  

Informacije: http://www.energy-storage-online.de/ 

Mednarodna konferenca daljinske energetike 2012 
Beseda bo tekla o smereh razvoja energetike od proizvodnje, 
prenosa in distribucije do rabe energije. 

Kdaj: 25. - 27. marec 2012 

Kje: GH Bernardin, Portorož  

Informacije: http://www.sdde.si/aktualno/?id=15 

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

Kdaj: 29. februar - 3. marec 2012 

Kje: Wels, Avstrija  

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

En.odmev 012     
Tradicionalna strateška energetska konferenca. 

Kdaj: 7. marec 2012 

Kje: GH Union, Ljubljana   

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

Save the Planet     
Posvetovanje strokovnjakov iz jugovzhodne Evrope, ki so 
dejavni na področju okolja, ravnanja z odpadki in recikliranja. 

Kdaj: 28. - 30. marca 2012 

Kje: Inter Expo Cetre Sofia, Bolgarija  

Informacije: http://www.eco.viaexpo.com/en/exhibition 

14. Dnevi energetikov       
Geslo letošnje konference Učinkovito ravnanje z energijo je ena 
ključnih prioritet EU. 

Kdaj: 16. - 17. april 2012 

Kje: GH Bernardin, Portorož 

Informacije: http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/ 
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