
Spo{tovani bralci,

Dr`avni zbor je 21. junija ratificiral Kjotski protokol k Okvir-

ni konvenciji ZN o spremembi podnebja. Slovenija se je s tem 

zavezala, da bo v obdobju od leta 2008 do leta 2012 glede na 

izhodi{~no leto 1986 zmanj{ala emisije toplogrednih plinov 

za 8 odstotkov.

V razpravi v DZ so poslanke in poslanci izrazili enotno pod-

poro prizadevanjem Slovenije za zmanj{anje emisij toplogred-

nih plinov in soglasno ratificirali Kjotski protokol. Dr`avni zbor 

je tudi pozval slovensko vlado, da pripravi nacionalni pro-

gram zmanj{anja emisij toplogrednih plinov in ga posredu-

je v obravnavo.

po dalj{em premoru je pred vami prva {tevilka sedmega 

letnika na{ega biltena. Zadnje obdobje je bilo dinami~no in 

polno sprememb. Agencija je letos prevzela tudi podro~je 

spodbujanja obnovljivih virov energije in kvalificirane proiz-

vodnje elektri~ne energije. Zato bilten vsebinsko raz{irjamo 

tudi na ti dve podro~ji in vklju~ujemo nove ciljne sku-

pine njegovih prejemnikov s pove~ano naklado 4.500 izvo-

dov. Bilten bo izhajal enkrat na mesec in pol, le v poletnih 

dopustni{kih dneh bo presledek dalj{i.

V okviru Ministrstva za okolje in prostor, ki se je s spreje-

mom novega zakona o dr`avni upravi s 1. julijem preimeno-

valo v Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, dobiva na{a 

Agencija vse ve~ji pomen, saj sta u~inkovita raba energije in 

spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije pomembna za 

zmanj{evanje emisij toplogrednih plinov v pravkar sprejetem 

zakonu o ratifikaciji Kjotskega protokola, ki so ga soglasno 

podprle vse stranke v Dr`avnem zboru. Leto{nja prora~unska 

sredstva so mnogo vi{ja od prej{njih let, kar dokazuje, da je 

dr`ava odlo~ena na tem podro~ju dose~i ve~. Kljub ve~ sred-

stvom za razli~ne spodbude pa brez vas, spo{tovani bral-

ci, porabniki energije, skrbniki za njeno u~inkovitej{o rabo 

in potencialni investitorji v izrabo obnovljivih virov energi-

je, teh ciljev ne bo mogo~e dose~i. Tudi v prihodnje bo treba 

vlagati v kakovostno informiranje, dvigovanje osve{~enosti in 

izobra`evanje {e veliko energije. In prav temu je namenjen 

na{ bilten.

V tokratni {tevilki vas `elimo s kratkimi prispevki seznaniti z 

marsi~im, kar se je v tem dalj{em premoru zgodilo. Ta {tevilka 

je zato nekoliko druga~na od prihodnjih, v katerih bomo vsa-

kokrat ob{irneje obdelali vsaj eno temo s podro~ja u~inkovite 

rabe energije ali izrabe obnovljivih virov energije.

Kot najpomembnej{e dogodke oziroma aktivnosti bi 

rad izpostavil vrsto predpisov, ki so bili izdani na podro~ju 

u~inkovite rabe energije. To so predpisi o uvedbi energijske 

nalepke za gospodinjske aparate, predpisi o minimalni ener-

getski u~inkovitosti kotlov in hladilnih naprav, toplotni za{~iti 

zgradb in prezra~evanju. Objavljeni so bili {tevilni javni razpi-

si za razli~ne spodbude; najodmevnej{i je bil vsekakor razpis 

za subvencije gospodinjstvom za energetsko u~inkovita okna. 

V promocijskem smislu so bili z rekordno udele`bo zelo 

odmevni leto{nji ~etrti Dnevi energetikov s {esto podelitvijo 

priznanj in nagrad za energetsko u~inkovito podjetje in pro-

jekt, ki sta jih prejela Gorenje in Krka. Vse ~estitke tudi v imenu 

uredni{tva biltena.

Franc Beravs, direktor

Kjotski protokol ratificiran V uvodnem nagovoru v DZ je minister za okolje, pros-

tor in energijo Janez Kopa~ poudaril, da z ratifikacijo pro-

tokola Slovenija skupaj z Evropsko unijo in drugimi okoljsko 

ozave{~enimi dr`avami stopa na pot 

re{evanja klimatskih sprememb, ki so 

najve~ji okoljski problem sedanjosti.

Stro{ki izvajanja Kjotskega protoko-

la v Sloveniji so ocenjeni na 5,5 milijarde 

tolarjev letno, ~e bi se odlo~ili za cenej{e 

ukrepe, oziroma na 10 milijard tolarjev, 

~e bi bile razmere manj ugodne in bi bili 

ukrepi dra`ji. To predstavlja od 0,1 do 0,2 

odstotka bruto doma~ega proizvoda.
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Spodbude za u~inkovito rabo energije v 

javnem sektorju

8. marca 2002 je Agencija v Uradnem listu RS {t. 20/2002 

objavila javni razpis za dodelitev subvencij ob~inam ter upravi-

teljem javnih in ve~stanovanjskih stavb za energetske pre-

glede stavb, energetske zasnove ob~in in pripravo investicijske 

dokumentacije za projekte u~inkovite rabe energije. Predvide-

ni znesek subvencij za izvedbo energetskih pregledov, {tudij 

izvedljivosti in izdelavo energetskih zasnov zna{a 30 mili-

jonov SIT, od ~esar naj bi bilo iz sredstev 

prora~una za leto 2002 izpla~anih 18 

milijonov SIT, iz prora~una za leto 

2003 pa 12 milijonov SIT.

Do za~etka julija so bila 

opravljena 3 odpiranja, na kate-

ra je prispelo skupaj 18 vlog, 

od tega 10 za subvencioni ra-

nje energetskih zasnov ob~in, 7 

za subvencioniranje energetskih 

pregledov javnih stavb in 1 za 

subvencioniranje priprave inves-

ticijske dokumentacije za projekte u~inkovite rabe energije.

Z vsemi prijavitelji so bile sklenjene pogodbe o subven-

cioniranju v skupnem znesku 32.140.000 SIT, s ~imer je 

predvideni razpisani znesek za leto 2002 `e prese`en.

Subvencioniranje u~inkovite rabe 

energije v gospodarskih dru`bah

Na podlagi Pravilnika o pogojih za dodeljevanje sredstev 

za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, u~inkovite 

rabe energije in kogeneracije (Uradni list RS, {t. 74/01) je bil 

v Uradnem listu RS {t. 525/2002 dne 14. 6. 2002 objavljen 

javni razpis za dodelitev subvencij majhnim in srednje velikim 

podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom za 

energetske preglede podjetij in {tudije izvedljivosti za pro-

jekte u~inkovite rabe energije. Omenjene subvencije sodijo v 

kategorijo dr`avnih pomo~i.

Za subvencije, ki se bodo dodeljevale v vi{ini do 50 % 

vrednosti energetskih pregledov oziroma {tudij izvedlji vosti, 

je v okviru razpisa na voljo 18 milijonov SIT, od tega je iz pro-

ra~unskih sredstev za leto 2002 predvidena poraba 7 mili-

jonov SIT, iz prora~unskega leta 2003 pa 11 milijonov SIT. 

Na prvo odpiranje, ki je bilo konec junija, so prispele 3 vloge. 

Nadaljnja odpiranja vlog bodo do porabe sredstev vsak zad nji 

delovni petek v mesecu.

Podpora pripravi investicij v

kogeneracijo

S sprejetjem Uredbe o pravilih za dolo~itev cen in za odkup 

elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne 

energije (Uradni list RS, {t. 25/2002) je pri{lo do spremem-

 be na~ina spodbujanja nalo`b v soproizvodnjo toplote in 

elektri~ne energije (kogeneracijo). Dosedanji na~in spodbu-

janja gradnje kogeneracij z dodeljevanjem nepovratnih sred-

stev za izvedbo nalo`be je zamenjala stimulativna odkupna 

cena elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev, kamor 

se v skladu z Uredbo o pogojih za pridobitev statusa kvali-

ficiranega proizvajalca elektri~ne energije (Uradni list RS, {t. 

29/2001) uvr{~ajo tudi kogeneracije.

Agencija bo tudi v prihodnje ohranila spodbude za kval-

itetno pripravo investicij v kogeneracijo. Zato bo julija objavila 

javni razpis za dodelitev subvencij za {tudije izvedljivosti pro-

jektov soproizvodnje toplote in elektri~ne energije v okvirnem 

znesku 12 milijonov SIT, in sicer iz sredstev prora~una za leto 

2002 5 milijonov SIT, iz prora~una za leto 2003 pa 7 mili-

jonov SIT.

Informacije o razpisih: Dragotin @ivkovi~, tel.: (01) 300 69 

97, e-po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si.

Spodbude za okna v gospodinjstvih

Aprila je Agenci-

ja ponovno razpisala 

subvencije za zamen-

javo in vgradnjo ener-

getsko u~inkovite 

zasteklitve in oken v 

stanovanjskih objek-

tih, za kar je name-

nila 55 milijonov SIT 

prora~unskih sredstev. 

Odziv na razpis je bil 

velik, saj je Agenci-

ja prejela kar 3.390 

vlog, zaradi omejenih 

sredstev pa je subven-

cije za vgradnjo okoli 

15.400 m2 oken, ki 

pomenijo letno 4.500 MWh prihranka energije, lahko odobri-

la le 990 gospodinjstvom. Ve~ina oken, predvidenih za vgrad-

njo, ima toplotno prehodnost zasteklitve 1,1 W/m2K.

S {tirimi razpisi za okna od leta 1998 naprej je Agencija 

pomembno vplivala na vgradnjo energetsko u~inkovitih oken. 

Na podlagi podatkov proizvajalcev se ocenjuje, da je proda-

ja energetsko u~inkovitih oken glede na klasi~na, npr. z navad-

nimi termopanskimi stekli, v gospodinjstvih v tem obdobju 

narasla z nekaj na ve~ kot 95 %. Na slovenskem trgu je tre-

nutno tako 39 ponudnikov energetsko u~inkovitih oken, ki `e 

presegajo merila, ki jih dolo~a maja sprejeti pravilnik o toplot-

ni za{~iti in u~inkoviti rabi energije v stavbah.

V skladu z Zakonom o dr`avni upravi (Uradni list RS, 

{t. 52/02) se je Ministrstvo za okolje in prostor s 1. juli-

jem 2002 preimenovalo v Ministrstvo za okolje, prostor 

in energijo.

RAZPISI AURE
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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Subvencije za obnovljive vire energije

Obnovljivi viri energije veljajo za pomemben vir primar-

ne energije v Sloveniji, pove~evanje njihovega dele`a pa je 

ena od razvojnih prioritet. Koristi od izkori{~anja obnovljivih 

virov so vsestranske: od zmanj{evanja emisij toplogrednih 

plinov, var~evanja s fosilnimi gorivi in zmanj{evanja uvozne 

odvisnosti, do pozitivnih makroekonomskih vplivov na raz-

voj lokalnega in regionalnega gospodarstva. Razlika v proiz-

vodnih cenah energije je trenutno taka, da projekti uporabe 

obnovljivih virov energije najve~krat ekonomsko niso rentabil-

ni, zato zahtevajo ustrezne podporne instrumente energets-

ke politike.

Agencija bo leta 2002 objavila javni razpis za majhne in 

srednje velike dru`be ter fizi~ne osebe - samostojne podjet-

nike - za subvencioniranje izdelave {tudij izvedljivosti in 

pripravo investicijsko-tehni~ne dokumentacije za projekte, 

kjer bodo uporabljeni obnovljivi viri energije. Vi{ina subvenci-

je lahko pokrije do 50 % stro{kov pogodbene vrednosti {tu di-

je. Isti skupini porabnikov bo Agencija subvencionirala tudi 

investicijske projekte izrabe geotermalne energije ter energi-

je sonca in lesne biomase za ogrevanje prostorov in sani-

tarne vode. Projekti bodo subvencionirani do vi{ine 40 % 

upravi~enih stro{kov investicije.

Pospe{evanje rabe lesene biomase

Decembra 2001 je bil uradno potrjen tudi projekt z 

na slovom “Odstranjevanje ovir za pove~ano izrabo biomase 

kot energetskega vira”, s katerim Sklad za svetovno okolje 

(Global Environment Facility - GEF) namenja Sloveniji znatna 

sredstva za spodbujanje rabe lesne biomase. Projekt bo prek 

Agencije RS za u~inkovito rabo energije vodilo Ministrstvo za 

okolje, prostor in energijo, finan~ni posrednik pa bo Ekolo{ko 

razvojni sklad RS.

Dolgoro~ni razvojni cilj projekta je odstraniti ovire za 

pove~ano uporabo biomase kot energetskega vira in s tem 

zmanj{ati porabo fosilnih goriv in emisije toplogrednih plinov. 

Poleg narodnogospodarskih koristi in pozitivnih u~inkov na 

globalno okolje bo projekt z ustvarjanjem novih mo`nosti 

zaslu`ka in zaposlitve ugodno vplival tudi na lokalni ravni.

Te`i{~e projekta je daljinsko ogrevanje z lesno biomaso 

(DOLB), ki so ga {tevilne ob~ine `e opredelile kot privla~no 

alternativo sistemu ogrevanja na fosilna goriva. Cilj projekta 

je olaj{ati financiranje najmanj 3 do 5 projektov DOLB in na 

podlagi zbranih izku{enj spodbuditi in uravnote`iti financira-

nje podobnih projektov v drugih ob~inah.

Poleg financiranja DOLB vklju~uje projekt tudi znatno 

strokovno tehni~no podporo, ki obsega svetovanje pri izved-

bi sistemov daljinskega ogrevanja na biomaso, pripravo opera-

tivnega programa za izkori{~anje lesne biomase, izdelavo 

{tudij izvedljivosti za nove DOLB ter pripravo izobra`evalnih 

delavnic in promocijskih kampanj.

Celotna vrednost projekta, ki se bo izvajal od leta 2002 

do 2005, je 11,8 milijona USD. Za finan~no pomo~ izbranim 

projektom DOLB je iz sklada GEF v obliki kapitalskih vlo`kov v 

podjetja na voljo 2,5 milijona USD, 2,5 milijona USD v tolar-

ski protivrednosti prora~unskih sredstev RS v obliki subven cij 

in 2,5 milijona USD v tolarski protivrednosti ugodnih kredit-

nih sredstev Ekolo{ko razvojnega sklada RS.

Vabimo vse lokalne skupnosti in podjetja, ki `elijo 

pristopiti k uvajanju ali {iritvi daljinskega ogreva nja 

na lesno biomaso, naj nam sporo~ijo svoj interes 

za sodelovanje. V okviru projekta bomo lokalnim 

skupnostim in podjetjem pomagali tudi pri pripravi 

potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis in 

realizacijo investicije. Pomo~ bomo zagotavljali s:

• pregledom in vrednotenjem doslej opravljenih 

{tudij,

• sofinanciranjem in tehni~no podporo pri pripravi 

dodatne potrebne dokumentacije oziroma 

dokon~anju obstoje~e.

Dodatne informacije so na voljo pri g. Janiju Turku, 

tel. (01) 300 69 90.

Vse zainteresirane vabimo, da nam po{ljejo “Pismo 

o nameri” na naslov: Agencija RS za u~inkovito rabo 

energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana, faks (01) 300 

69 91. Pismu prilo`ite tudi kratek povzetek preteklih in 

sedanjih aktivnosti pri izgradnji va{ega sistema daljin-

skega ogrevanja ter terminske in finan~ne na~rte za 

prihodnost.

Poleg razpisa za gospodarske dru`be bo Agencija objavi-

la razpis tudi za gospodinjstva, in sicer za dodelitev nepovrat-

nih subvencij za vgradnjo individualnih solarnih sistemov za 

pripravo tople vode, vgradnjo toplotnih ~rpalk ter za vgrad-

njo sodobnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na pole-

na, pelete ali sekance.

Oba razpisa bosta objavljena predvidoma julija. Za majhne 

in srednje velike dru`be ter fizi~ne osebe - samostojne podjet-

nike - je predvidenih 80 milijonov SIT sredstev, za gospodinj-

stva pa 55 milijonov SIT.
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KVALIFICIRANA PROIZVODNJA ENERGIJE

Marca letos je Vlada RS sprejela Uredbo o pravilih za 

dolo~itev cen in za odkup elektri~ne energije od kvalificiranih 

proizvajalcev elektri~ne energije (Uradni list RS, {t. 17/02). 

Uredba dolo~a pravila in izhodi{~a za pogodbene odnose 

med kvalificiranimi proizvajalci elektri~ne energije in upravljal-

ci omre`ij, na katera so kvalificirane elektrarne priklju~ene, ter 

pravila za dolo~anje cen in premij za odkup elektri~ne energi-

je od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne energije.

Uredba ohranja star na~in odkupa elektri~ne energi-

je po fiksnih odkupnih cenah elektri~ne energije, po kate-

rih elektri~no energijo od kvalificiranih proizvajalcev odku-

pujejo upravljalci omre`ij (prej javna podjetja za distribucijo 

elektri~ne energije).

Poleg tega uvaja Uredba tudi nov na~in spodbujanja kvali-

ficiranih proizvajalcev, in sicer tistih, ki elektri~no energijo 

samostojno prodajajo kon~nim porabnikom ali trgovcem z 

elektri~no energijo. Ti kvalificirani proizvajalci so upravi~eni 

do enotne letne premije.

Enotne letne cene in enotne letne premije za elektri~no 

energijo od kvalificiranih proizvajalcev dolo~i najmanj enkrat 

letno Vlada RS; trenutne cene so dolo~ene v Sklepu o cenah in 

premijah za odkup elektri~ne energije od kvalificiranih proizva-

jalcev elektri~ne energije (Uradni list RS, {t. 25/02). Cene in pre-

mije se obra~unavajo po enotarifnem ali dvotarifnem obra~unu, 

odlo~itev o izbiri je prepu{~ena kvalificiranemu proizvajalcu.

Bistvena razlika glede na staro ureditev, ko je bil odkup 

urejen za vse elektrarne do 10 MW, je, da se dolo~be ured-

be nana{ajo samo na proizvajalce elektri~ne energije, ki so si 

pridobili status kvalificiranega proizvajalca v skladu z Ured-

bo o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajal-

ca elektri~ne energije (Uradni list RS, {t 29/01 in 99/01), razen 

za kvalificirane proizvajalce, ki proizvajajo elektri~no energijo 

v velikih hidroelektrarnah, v velikih elektrarnah na komunalne 

odpadke, v velikih toplarnah za daljinsko ogrevanje ter v sred-

njih in velikih industrijskih toplarnah.

Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega 

proizvajalca elektri~ne energije dolo~a vrste kvalificiranih 

proizvajalcev elektri~ne energije glede na primarni vir energ-

ije in nazivno elektri~no mo~, pogoje za pridobitev statusa 

kvali ficiranega proizvajalca elektri~ne energije in postopek 

za pridobi tev statusa kvalificiranega pro izvajalca elektri~ne 

energije. Elek trarne so po velikos-

ti razdeljene v {tiri skupine glede 

na nazivno elektri~no mo~, in sicer: 

mikro (do vklju~no 36 kW), male 

(nad 36 kW do vklju~no 1 MW), 

srednje (nad 1 MW do vklju~no 

10 MW) in velike (nad 10 MW). 

Za nekatere vrste kvalificiranih ele-

ktrarn so dolo~eni pogoji za prido-

bitev statusa kvali ficiranega proizva-

jalca elektri~ne energije, omenimo 

elektrarne na biomaso in toplarne 

na fosilna goriva. Toplarne, ki upora-

bljajo goriva fosilnega izvora, mora-

jo dosegati predpisani izkoristek in prihranek primerne energ-

ije (PPE). PPE je z uredbo dolo~en pokazatelj, ki pove, kolik{en 

del energije, vsebovane v gorivu, se v obravnavanem procesu 

pretvorbe prihrani v primerjavi z lo~eno proizvodnjo.

Odkupne cene so primerljive z odkupnimi cenami, ki so 

jih sprejeli v nekaterih dr`avah ~lanicah EU-ja, ki imajo podo-

ben sistem odkupa kot v Sloveniji. Predvidevamo, da bodo 

dolo~ene odkupne cene spodbudile razvoj kvalificirane proiz-

vodnje elektri~ne energije v Sloveniji, ki je v zadnjih letih 

za stal. Do leta 2010 se bo dele` elektri~ne energije, ki jo 

proizvedejo kvalificirane elektrarne, ki jih obravnava Uredba 

o odkupu, vsaj podvojil.

Odkup elektri~ne energije od kvalificiranih

proizvajalcev

(1) Enotne letne cene in enotne letne premije ne vsebujejo DDV.

(2) Elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katero koli drugo 

vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, v to 

skupino sodijo KE na bioplin iz `ivalskih odpadkov.

(3) Kombinacije navedenih elektrarn na obnovljive vire.

(4) KE in toplarne na komunalne odpadke vklju~ujejo tudi KE na 

deponijski plin in KE na plin iz komunalnih ~istilnih naprav.

(5) Povpre~na odkupna cena za industrijske toplarne do 1 MW velja 

za vse vi{ke nad lastno porabo, ki jih odda KP v javno omre`je.

Enotne letne cene za odkup elektri~ne energije od 

kvalifi ci ranih proizvajalcev in enotne letne premije za 

elektri~no energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci pro-

dajo samostojno ali prek posrednika.

Vrsta KE glede na vir pri-

marne energije

Velikostni razred Enotna 

letna cena

(SIT/kWh) (1)

Enotna letna 

premija

(SIT/kWh) (1)

Hidroelektrarne do vklju~no 1MW 14,05 6,05

nad 1MW do 

vklju~no 10 MW

13,55 5,55

KE na biomaso do vklju~no 1 MW 16,05 8,05

nad 1MW 15,55 7,55

Vetrne KE do vklju~no 1 MW 14,55 6,55

nad 1 MW 14,05 6,05

Geotermalne KE 14,05 6,05

Son~ne KE do vklju~no 36 W 64,05 56,05

nad 36 kW 14,05 6,05

Druge KE (2) 24,55 16,55

Kombinirane KE na OVE (3) 16,05 8,05

KE ali toplarne na komu-

nalne odpadke (4)

do vklju~no 1MW 12,37 4,37

nad 1MW do 

vklju~no 10MW

11,87 3,87

toplarne za daljinsko 

ogrevanje

do vklju~no 1MW 13,37 5,37

nad 1MW do 

vklju~no 10MW

12,87 4,87

industrijske toplarne (5) do vklju~no 1MW 12,37 -

Mag. Hinko Šolinc
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PRAVILNIKI

Junija letos so za~eli veljati predpisi za obvezno opremlja-

nje gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami in pred-

pisi o zahtevani energijski u~inkovitosti, sprejeti pa so bili tudi 

novi pravilniki o u~inkoviti rabi energije na podro~ju graditve 

objektov. Pravilnike in odredbe, ki jih tokrat omenjamo samo 

na kratko, bomo podrobneje predstavili v prihodnjih {tevilkah 

biltena.

Pravilnik o toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi 

energije v stavbah (Uradni list RS, {t. 42/02)

Sredi avgusta bo za~el veljati nov tehni~ni predpis s 

po   dro~ja gradbene fizike, ki ureja podro~je toplotne za{~ite 

in u~inkovite rabe energije v stavbah. Pravilnik nadome{~a 

nekdanje standarde JUS, ki ne veljajo `e vse od leta 1996, in 

uvaja nov pristop, ki temelji na veljavnih evropskih standardih 

in nastajajo~i direktivi o u~inkoviti rabi energije. Novi pravil nik 

prina{a dve bistveni novosti:

• uvaja novo ra~unsko metodo za dolo~anje energijskih 

tokov v stavbi,

• izra`a omejitve v obliki potrebne energije za ogrevanje.

Pravilnik se z energijo, potrebno za ogrevanje stavb v kuril-

ni sezoni, ukvarja celovito, saj upo{teva tako pribitke ener-

gije zaradi son~nega sevanja in notranjih virov toplote, kot 

tudi izgube zaradi prezra~evanja. Zahteve pravilnika je treba 

upo{tevati pri novogradnjah ter obnovi in rekonstrukciji `e 

obstoje~ih stavb, na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo 

pa pri~akujejo, da se bo poraba toplote za ogrevanje stavb z 

uveljavitvijo predpisa zmanj{ala za 30 %.

Pravilnik o prezra~evanju in klimatizaciji stavb 

(Uradni list RS, {t. 42/02)

Hkrati s Pravilnikom o toplotni za{~iti in u~inkoviti 

rabi energije v stavbah bo za~el veljati tudi Pravilnik o 

prezra~evanju in klimatizaciji stavb, ki v celoti ureja notranje 

okolje v stavbah. Bistvene novosti pravilnika, s katerim Sloveni-

ja sprejema evropske standarde, so:

• spremembe na podro~ju projektiranja in zagotavljanja 

zahtevanih meril toplotnega okolja in kakovosti zraka v 

bivalnih in delovnih prostorih v stavbah,

• minimalne tehni~ne zahteve za prezra~evalne in klimati-

zacijske sisteme ter merila za njihovo vzdr`evanje,

• zahteve za izvedbo, vzdr`evanje in delovanje sistemov, 

ki pri uporabnikih zmanj{ujejo tveganja za nastanek 

zdravstvenih te`av.

Novi predpisi za u~inkovito rabo energije

V okviru sklopa tehni~nih predpisov s podro~ja gradbene 

fizike sta v pripravi {e dopolnitev pravilnika s podro~ja akus-

tike in pravilnik o dnevni svetlobi v stavbah.

Pravilnik o energijskih nalepkah za dolo~ene 

vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, 

{t. 104/01)

Konec junija letos je za~el veljati Pravilnik o energijskih 

nalepkah za dolo~ene vrste gospodinjskih aparatov, ki ga 

smiselno dopolnjujejo odredbe za energijsko ozna~evanje 

elektri~nih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, 

pralnih, elektri~nih su{ilnih, pralno-su{ilnih in pomivalnih stro-

jev ter `arnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvih.

Ozna~evanje gospodinjskih aparatov z nalepkami je 

namenjeno predvsem informiranju o porabi energije, kar 

omogo~a potro{nikom hitro primerjavo energetske u~inko-

   vi tosti razli~nih naprav, hkrati pa je to lahko tudi dokaz 

konkuren~ne prednosti proizvajalcev.

Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove 

toplovodne ogrevalne kotle na teko~e ali

plinasto gorivo (Uradni list RS, {t. 107/01

in 20/02)

Odredba, ki je prav tako za~ela veljati konec junija, dolo~a 

zahteve za minimalne izkoristke novih toplovodnih ogreval nih 

kotlov za ogrevanje na teko~e ali plinasto gorivo z nazivno 

mo~jo, ve~jo od 4 in manj{o od vklju~no 400 kW. Minimal-

ni izkoristki so dolo~eni za standardne, nizkotemperaturne in 

kondenzacijske kotle pri nazivni toplotni mo~i in delni obre-

menitvi, ki je dolo~ena z delovanjem kotlov pri 30 % nazivne 

toplotne mo~i.

Omenjena odredba je pomembna predvsem zato, ker ne 

dovoljuje tr`enja in uporabe energetsko potratnih na prav. 

Tako prepre~uje prodajo kotlov s slabim izkoristkom, zmanj {u-

je pa tudi mo`nost, da bi postala Slovenija odpad za zastarele 

tehno logije razvitej{ih dr`av.

Odredba o zahtevah za energijsko 

u~inkovitost elektri~nih gospodinjskih

hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih 

kombinacij (Uradni list RS, {t. 107/01 in 16/02)

Povpre~na starost hladilnikov in zamrzovalnikov v Slove niji 

je ve~ kot 10 let, zato bo treba dotrajane aparate, ki za svoje 

delovanje potrebujejo bistveno ve~ energije kot novi, kmalu 

zamenjati. Tudi odredba s podro~ja energijske u~inkovitosti 

hladilnih aparatov, ki dolo~a na~in izra~una najve~je dovoljene 

porabe elektri~ne energije hladilnega aparata, ta je odvisna od 

razreda aparata, njegove prostornine, energetske u~inkovitosti 

njegove konstrukcije ter temperatur v aparatu in zunaj njega, 

in na~in preverjanja skladnosti aparata z zahtevami odredbe, je 

za~ela veljati junija letos, in je bila tako sprejeta ravno pravi ~as, 

da bo potro{nikom omogo~ila nakup ustreznej{ih aparatov.



UÈINKOVITO Z ENERGIJO / JULIJ 20026

DOGODKI IN PUBLIKACIJE

Var~na raba goriva v

prometu

Maja letos je iz{el `e 

~etrti iz serije vodnikov 

o energetsko u~inkovitih 

tehnologijah in postop-

kih. Vodnikom za var~no 

ravnanje z energijo pri 

rabi komprimiranega zra-

ka in elektromotornih 

po   go nih ter pripra-

vo ob ~ins ke energetske 

za    sno     ve se je pri dru`il 

{e vodnik “U~inkovita 

ra   ba ener    gi  je v cest-

nem to  vor  nem in avto-

busnem prometu”. Izda-

jo je omogo~ila Agencija 

za u~inkovito rabo ener gije, vodnik pa je tudi tokrat pripravil 

Center za energetsko u~in ko vitost Instituta “Jo`ef Stefan”.

Vodnik je namenjen predvsem transportnim podjetjem 

v tovornem in avtobusnem prometu, kjer so stro{ki za 

gorivo pomemben dele` celotnih stro{kov podjetja. Z red-

nim spremljanjem in zmanj{evanjem rabe goriva voznega 

parka je mogo~e privar~evati ve~ kot 5 % stro{kov za gorivo, 

u~inkovitej{a raba goriva pa postaja vse pomembnej{a tudi 

zaradi vedno vi{jih tro{arin. Zmanj{evanje rabe goriva je 

pomembno tudi z vidika varovanja okolja. V Sloveniji prispeva 

transport tako kar 30 % vseh emisij CO2 in je glavni krivec za 

vse slab{e ozra~je v urbanih naseljih.

Na za~etku vodnika so navedeni nekateri podatki o cest-

nem prometu v Sloveniji, v nadaljevanju pa je predstavljeno 

{e ravnanje z gorivom in njegov vpliv na poslovanje podje-

tja, ciljno spremljanje rabe goriva in merjenje u~inkovitosti 

rabe goriva pri vo`nji. Posebno pozornost posve~a vodnik 

tudi dolo~itvi standardne porabe goriva ter pripravi poro~il 

o u~inkovitosti vo`nje za voznike, nadzornike, mened`erje in 

vodstvo podjetja.

Med ukrepi za var~nej{o rabo goriva navaja vodnik vse 

od u~enja var~ne vo`nje, pozornej{ega vzdr`evanja, nadzo-

ra hitrosti vo`nje in izbire vozila primerne aerodinami~nosti, 

prikazana pa je tudi obdelava podatkov, ki so temelj 

u~inkovitej{ega ravnanja z gorivom. Vodnik zaklju~uje pro-

gram za var~no rabo goriva, ki je bistvenega pomena za 

zmanj{anje stro{kov in rabe goriva. Pomembno je pred-

vsem, da je v podjetju jasno opredeljena odgovornost za 

var~no ravnanje z energijo, da podjetje redno spremlja in 

poro~a o dose`enih rezultatih ter v skladu z njimi tudi ustre-

zno ukrepa.

U~inkovita raba energije 

v {olah

S sklepno prireditvijo ob dnevu Sonca, ki je potekala 24. 

maja letos v Šolskem centru Velenje, se je v organizaciji

E-NET-a, d.o.o., iz Ljubljane in s sofinanciranjem Agencije za 

u~inkovito rabo energije in Ministrstva za {olstvo znanost in 

{port zaklju~ilo `e osmo leto aktivnosti na podro~ju u~inkovite 

rabe energije v osnovnih in srednjih {olah. Izobra`evalni pro-

gram Energija, ki zajema podro~ja smotrnega ravnanja z 

energijo, izkori{~anja obnovljivih virov energije in varovanja 

okolja, je usmerjen v pridobivanje novih znanj na podro~ju 

oskrbe in rabe energije, ustvarjanje pozitivnega odnosa do 

varovanja okolja in izbolj{anje ekolo{ke osve{~enosti. Sestav-

ni del programa so tudi nagradni nate~aji za projekte ter likov-

na in literarna dela.

Podlaga izobra`evalnega programa je Pedago{ki priro~nik 

Energija, ki zajema osnovne napotke za izvajanje progra-

ma, za to potrebna znanja in predstavitev zanimivih projek-

tov. Priro~nik je bil prvi~ pripravljen `e leta 1994, leto kas-

neje je bil strokovno, vsebinsko, metodolo{ko in didakti~no 

dopolnjen, v {olskem letu 1995/96 pa so ga prvi~ prejele vse 

osnovne in srednje {ole. Tega leta je ob dnevu Sonca prvi~ 

potekala tudi zaklju~na prireditev, kjer so poleg predstavitve 

projektov pripravili tudi razstavo likovnih in literarnih prispev-

kov na temo energije, podelili pa so tudi nagrade za najbolj{e 

izdelke.

Vodnik lahko brezpla~no naro~ite pri Agenciji za 

u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana, 

ali v Centru za energetsko u~inkovitost, Institut “Jo`ef 

Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Podobna sklepna prireditev poteka od takrat vsako leto. 

Letos se je v Velenju zbralo okoli 100 predstavnikov iz 45 {ol, 

ki so v okviru programa Energija sodelovale s 146 prispevki. 

Na nate~aj za likovne izdelke je v kategorijah osnovnih in sred-

njih {ol prispelo 98 likovnih del, na nate~aj literarnih prispe-

vkov za ni`jo in vi{jo stopnjo osnovne {ole ter srednjo {olo pa 

34 literarnih del. Na prireditvi je bilo predstavljenih tudi 14 

projektov, ki so bili tokrat posve~eni predvsem lesni biomasi in 

son~nim celicam, prvo mesto pa je prejel projekt Srednje {ole 

Zagorje z naslovom Uporaba lesne biomase v doma~em kraju. 

Podeljene so bile tudi prakti~ne nagrade v obliki solarnih pe~ic 

in fotovoltai~nih sistemov v kit-izvedbi, ki bodo nagrajence v 

prihodnosti zagotovo spodbujale k {e aktivnej{i pripravi pro-

jektov za u~inkovito rabe energije.
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DNEVI ENERGETIKOV 2002

Toma` - Viktor Hassl je bil do zdaj zaposlen na Uradu 

za energetiko Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Ima 

bogate izku{nje v mednarodnem sodelovanju na podro~ju 

trajnostnega razvoja energetike in je ~lan Slovenskega komite-

ja za vpra{anja spremembe podnebja. Kot ~lan medresorske 

skupine je sodeloval tudi pri usklajevanju ob~inskih in dr`avnih 

prostorskih na~rtov na podro~ju energetske infrastrukture. V 

Agenciji sodeluje pri izvajanju programov u~inkovite rabe 

energije in obnovljivih virov za gospodinjstva.

Mag. Boris Selan ima dolgoletne izku{nje pri oblikovanju, 

vodenju, vrednotenju in promociji programov u~inkovite rabe 

energije, energetskem mened`mentu in uvajanju energet-

sko u~inkovitih tehnologij. Sodeloval je pri {tevilnih projektih 

iz sklopa energetskih programov Evropske komisije in nacio-

nalnih programov ter projektih za ve~je porabnike energi-

je. Prihaja z Instituta “Jo`ef Stefan”, kjer je od leta 1993 do 

2001 vodil Center za energetsko u~inkovitost, v Agenciji pa 

so v njegovi pristojnosti podro~ja razvoja novih programov, 

priprave predpisov in mednarodnega sodelovanja.

Mag. Jani Turk prihaja v Agencijo s Fakultete za strojni{tvo, 

Centra za energetske in ekolo{ke tehnologije. Njegovo dose-

danje delo je bilo osredoto~eno na na~rtovanje energetike za 

S sofinanciranjem Agencije za u~inkovito rabo energije 

in v organizaciji GV Izobra`evanja in Centra za energetsko 

u~inkovitost Instituta “Jo`ef Stefan”, je v Portoro`u 18. in 19. 

aprila letos `e ~etrto leto zapored potekalo sre~anje energet-

skih mened`erjev Slovenije. Posvetovanje so tokrat zaznamo-

vala aktualna dogajanja, povezana s CO2 takso in Kjotskim 

protokolom, zanimivi prakti~ni primeri u~inkovite rabe ener-

gije in podelitev nagrad za energetsko u~inkovitost.

Letos je na sre~anju sodelovalo {e nekoliko ve~ udele`encev 

kot lani, kar 191. Skoraj polovica jih je pri{la iz industri-

je, {tevil~ni pa so bili tudi predstavniki podjetij za energet-

sko oskrbo in bolni{nic. Glavni poudarki dopoldanskega dela 

prvega dne posvetovanja so vklju~evali predstavitev evropskih 

programov za podporo dejavnostim na podro~ju u~inkovite 

rabe energije, spremembe uredbe o taksi za obremenjevan-

je zraka z emisijo CO2 ter novosti na podro~ju doseganja zah-

tev za zni`evanje emisij toplogrednih plinov, ki si jih je zadala 

Slovenija v okviru Kjotskega protokola.

Tudi na tokratnem sre~anju ni ostala neopa`ena problema-

tika odprtega trga z energijo, sklepni del prvega dne pa je bil 

namenjen razpravi z dr`avnim sekretarjem za energetiko, ki 

pa se posvetovanja zaradi nepri~akovanih obveznosti `al ni 

mogel udele`iti. Petkovo dopoldne je bilo kot vedno doslej 

obarvano prakti~no, posvetovanje pa je sklenil obisk podjetja 

JUB, energetsko u~inkovitega podjetja leta 2001.

Proti ve~eru prvega dne sre~anja je v portoro{kem Avdi-

toriju potekala tudi slavnostna podelitev nagrad za energet-

s ko u~inkovitost. Komisija se je letos med prijavljenimi, ki so 

se potegovali za priznanje energetsko u~inkovito podjetje, 

odlo~ala med podjetji Eti Elektroelement iz Izlak, Gorenje, Lek 

Energetski mened`erji spet v Portoro`u

in Livar ter Psihiatri~no bolni{nico Idrija, ki se je na nate~aj 

prijavila kot prva javna ustanova do zdaj. Priznanje je preje-

lo Gorenje, kjer `e ve~ let izvajajo ukrepe u~inkovite rabe ener-

gije, energetski mened`er leta 2002 pa je postal Branko Olup. 

Priznanje za energetsko u~inkovit projekt, zanj so se potego-

vali Cetera Ljubljana, In{titut za obnovljive vire energije iz 

Kranja, Krka, Opim instalacije, TKI Pinus, Termo in Toplarna 

Hrastnik, pa je prejela Krka za projekt izrabe odpadne toplote 

kompresorjev za predgretje zraka na su{ilnikih, s katerim bo 

letno prihranila 20,8 milijonov tolarjev. Energetski projektant 

leta 2002 je postal Ven~eslav Bukovec.

Podelitev nagrad in posvetovanje sta tudi tokrat minila v 

prijetnem vzdu{ju in verjamemo, da bo prihodnje leto, ko se 

bodo energetski mened`erji ponovno sre~ali, podobno.

Novi sodelavci AURE

{iroko rabo, razvoj in promocijo energetsko u~inkovitih tehno-

logij za pretvarjanje fosilnih goriv ter uporabo obnovljivih 

virov energije s poudarkom na lesni biomasi. V Agenciji skrbi 

za podro~je obnovljivih virov energije in je nacionalni direktor 

projekta GEF “Odstranjevanje ovir za pove~ano izrabo bio-

mase kot energetskega vira”.
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Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Vabilo k sodelovanju

Bilten “U~inkovito z energijo” bo izhajal odslej sedem-

krat na leto. Da bi bil ~im zanimivej{i in akutalen, pa vabi-

mo k sodelovanju pri njegovi pripravi tudi vas. Ste v va{em 

podjetju izvedli uspe{en projekt, pripravljate zanimivo posve-

tovanje ali pa ste izdali publikacijo s podro~ja u~inkovite rabe 

energije in njenih obnovljivih virov ali kvalificirane proizvod-

nje energije? Bi radi svoje izku{nje delili tudi z drugimi ali pa 

morda veste, kako narediti bilten {e privla~nej{i in aktualnej{i? 

Posredujte nam:

• zanimivosti s podro~ja u~inkovite rabe in obnovljivih virov 

ter kvalificirane proizvodnje energije,

• najave seminarjev, delavnic, konferenc, posvetov in drugih 

aktualnih dogodkov,

• obvestila o novih publikacijah,

• predloge za prispevke o novih tehnolo{kih re{itvah ali 

uspe{no izvedenih projektih,

• vpra{anja, komentarje, kritike, pohvale …

Svoje predloge nam lahko po{ljete na elektronski naslov 

Bilten_AURE@ijs.si, po faksu (01) 561 23 35 ali po po{ti na 

naslov: Barbara Petelin, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za ener-

getsko u~inkovitost, Jamova 39, 1000 Ljubljana, odlo~itve o 

primernosti objave posameznih predlogov so v pristojnosti 

uredni{kega odbora. O datumu izida naslednje {tevilke bilte-

na vas bomo obve{~ali sproti.

Spletna stran “managEnergy”

Spletna stran 

“ma nag Energy”, ki je

nastala na pobudo 

Ge  ne ralne di  rek   ci je za

tran s port in ener  gi  jo

pri Ev rops ki ko  mi  si ji, je

na  menje na spod bu ja-

n  ju lo kal nih in re  gio-

nal  nih de jav nos ti s 

po  dro~ ja ener get s ke ga 

me ned` menta v dr ̀ a-

vah Evropske unije, 

srednje in vzhodne Ev  ro-

  pe ter drugih evrops kih 

dr`avah. Spletna stran 

je sti~i{~e energetskih 

agencij in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z energijo, najve~ 

pozornosti pa namenja projektom dobre prakse na podro~ju 

u~inkovite rabe energije, obnovljivih virov energije ter okolju 

prijaznih in u~inkovitih transportnih sredstev.

Na spletni strani najdete obvestila o prihajajo~ih dogod-

kih, naslove organizacij, ki se ukvarjajo z energijo na lokalni 

in regionalni ravni, evropsko in nacionalne energetske zakono-

daje ter zanimive projekte, obi{~ete pa jo lahko na naslovu: 

http://www.managenergy.net.

BREZPLA^NABREZPLA^NA

NARO^ILNICANARO^ILNICA
Da, `elimo brezpla~no prejemati Bilten “U~inkovito z energijo”

(PROSIMO UPORABLJAJTE VELIKE TISKANE ^RKE)

Podjetje .....................................................  Naslov ...........................................................................................

Kraj ...........................................................  Tel./faks .........................................................................................

Kontaktna oseba .......................................  Delovno mesto ..............................................................................

..................................................................  E-po{ta .........................................................................................

Naro~ilnico po{ljite po po{ti na naslov:

Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, Jamova 39, 1000 Ljubljana, ali po faksu (01) 561 23 35.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” izide 15. septembra 2002.


