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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
RAZPISI AURE

OBRA^UN STRO[KOV ZA TOPLOTO V STAVBAH

NOVI PROJEKTI KONZORCIJA OPET SLOVENIJA

POGODBENO ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z ENERGIJO

V dosedanjem procesu prilagajanja EU smo se osredoto~ali 
predvsem na prenos obstoje~ih direktiv v slovenski pravni red. 
Pri tem smo na podro~ju energetske u~inkovitosti prenesli 
ve~ino direktiv za energijsko ozna~evanje gospodinjskih 
elektri~nih aparatov in direktiv, ki se nana{ajo na minimalno 
energijsko u~inkovitost naprav. Tik pred sprejemom sta {e 
predpisa o energijskem ozna~evanju gospodinjskih klimatskih 
naprav in elektri~nih pe~ic.

^eprav bo Republika Slovenija postala polnopravna ~lanica 
EU {ele 1. maja prihodnje leto, se postopoma `e vklju~uje v 
procese oblikovanja skupne evropske politike na podro~ju 
trajnostnega energetskega razvoja in v delovna telesa nekaterih 
osnovnih evropskih institucij. Tako je Agencija za u~inkovito 
rabo energije `e vklju~ena v odbore za izvajanje direktive o 
energetski u~inkovitosti stavb in za program “Inteligentna 
energija za Evropo”, vklju~ila pa se bo tudi v odbor za 
izvajanje direktiv, ki se nana{ajo na energetske karakteristike 
gospodinjskih aparatov in naprav.

15. julija letos je bil tudi uradno objavljen za~etek novega 
energetskega programa “Inteligentna energija za Evropo”, 

Z eno nogo `e v Evropi

ki bo potekal med leti 2003 in 2006. Osnovni cilj programa, 
katerega osnova je vrsta strate{kih dokumentov EU, je 
podpora trajnostnemu razvoju na podro~jih, povezanih z 
energijo, z uravnote`enim doseganjem strate{kih ciljev EU 
glede zanesljivosti in konkuren~nosti oskrbe z energijo ter 
varstva okolja s poudarkom na omejevanju emisij toplogrednih 
plinov. Program poudarja promocijo energetske u~inkovitosti, 
pove~ano uporabo obnovljivih virov energije in raznolikost 
virov za oskrbo z energijo, regionalni razvoj in drugo, posebej 
pa opozarja na rabo energije v prometu. Sredstva, ki so bila 
odobrena za izvedbo programa, zna{ajo 200 milijonov €, z 
vstopom novih ~lanic pa se lahko pove~ajo za najmanj 50 
milijonov €.

Sodelovanje slovenskih institucij v energetskem programu, 
ki je bilo do sedaj zelo uspe{no, bo pomembno tako z vidika 
razvojnega prilagajanja strategij in programov Slovenije 
aktualnim trendom v EU kot tudi z vidika prenosa znanja in 
izku{enj v obe smeri.

mag. Boris Selan, AURE

Dnevi biomase evropskih regij 2003 - Prihodnost z naravo

Dnevi biomase evropskih regij so pomemben dogodek 
za promocijo biomase. Organizirajo jih Evropska zveza 
za biomaso (AEBIOM), nem{ka institucija C.A.R.M.E.N. in 
nacionalne Zveze dru{tev za biomaso 21 evropskih dr`av. V 

maso Slovenije. 
etni strani http:
iom-zveza.si se 

lahko tudi 
prijavite k 
sodelovanju.

V tednu od 28. septembra do 5. oktobra letos bodo tako 
po vsej Evropi organizirane promocijske aktivnosti o pomenu 
in mo`nostih rabe biomase kot energetskega vira. Podjetja, 
institucije, lokalne skupnosti in posamezniki so vabljeni k 
organizaciji dnevov odprtih vrat ali drugih aktivnosti, na 
katerih lahko predstavijo svoje izdelke, storitve in druge 
dejavnosti. Dneve odprtih vrat je lansko leto organiziralo 
okoli 50 sodelujo~ih iz vse Slovenije, ki so predstavili kotle na 
biomaso (sekanci, peleti), projekte daljinskega ogrevanja na 
biomaso in druge promocijske aktivnosti za pove~anje rabe 
biomase.
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1. Razpis za energetsko izrabo lesne biomase za 

gospodinjstva. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, {t. 19-21/2003, v vi{ini 50 milijonov tolarjev. 
Nepovratna sredstva se dodeljuje za vgradnjo kurilnih 
naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer 
za kurilne naprave na polena, pelete in sekance. Za prva 
tri odpiranja smo prejeli skupaj 59 vlog; 49 vlog je bilo 
odobrenih, 10 zavrnjenih. Glavni razlog za zavrnitev vloge 
so bile neustrezne tehni~ne karakteristike kurilnih naprav 
ali pa v vlogi za sistem centralnega ogrevanja na polena 
ni bil predviden ustrezno velik hranilnik toplote. Na prvih 
treh odpiranjih smo podelili nekaj manj kot 15 milijonov 
SIT nepovratnih sredstev za 3 kurilne naprave na pelete, 35 
kurilnih naprav na polena in 11 na sekance. Glede na to, da 
je bila doslej podeljena slaba tretjina razpisanih sredstev ter 
da smo za ~etrto odpiranje prejeli 7 vlog, bo razpis verjetno 
odprt {e celo poletje.

Odprti razpisi s podro~ja OVE energije, vgradnje toplotnih ~rpalk in sprejemnikov son~ne 
energije za pripravo tople vode ter postavitve avtonomnih 
elektrarn na sonce ali veter. Na razpis za obnovljive vire 
energije smo skupno prejeli 16 vlog: 2 za izrabo geotermalne 
energije, 10 za izgradnjo toplotnih ~rpalk, 1 za izkori{~anje 
son~ne energije za pripravo tople vode in 3 vloge za 
postavitev avtonomnih elektrarn na veter. Investitorji so 
v vlogah predstavili investicije v vi{ini 454 milijonov SIT in 
zaprosili za 170 milijonov SIT nepovratnih sredstev. Rok za 
oddajo vlog je potekel 1. julija, vloge, prispele do datuma 
odpiranja, pa so v fazi vrednotenja.

mag. Jani Turk, AURE

4. Razpis za {tudije izvedljivosti za projekte daljin-

skega ogrevanja na lesno biomaso. Predmet 
razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 51/03, 
30. 5. 2003, v vi{ini 40 milijonov tolarjev, je sofinanciranje 
{tudij izvedljivosti za projekte daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso (DOLB). Za pridobitev sofinanciranja lahko 
kandidirajo lokalne skupnosti, ki razmi{ljajo o nalo`bi v 
projekt DOLB in nameravajo zanj v letih 2003-2004 izdelati 
{tudijo izvedljivosti. Sofinanciranje {tudij izvedljivosti je 
namenjeno predvsem vrednotenju nalo`b v nove sisteme 
DOLB. Do spodbud so upravi~ene tudi lokalne skupnosti, 
ki poleg {iritve obstoje~ega toplovodnega ali vro~evodnega 
omre`ja preverjajo upravi~enost gradnje nove kotlovnice s 
kotli na lesno biomaso. Do prvega odpiranja vlog 20. 6. 2003 
je na Agencijo za u~inkovito rabo energije prispelo 22 vlog. 
16 jih je izpolnjevalo razpisne pogoje. Odobreno je bilo 
sofinanciranje v skupnem znesku 28 milijonov tolarjev. 
Do drugega odpiranja 11. 7. 2003 sta prispeli {e dve 
ponudbi, od katerih je ena ustrezala razpisnim pogojem. 
Sofinanciranje je bilo odobreno v znesku 1,8 milijona 
tolarjev, tako da ostaja v okviru razpisa razpolo`ljivih {e 10,2 
milijonov tolarjev. Ob~ine, ki {e nameravajo kandidirati za 
sofinanciranje {tudij izvedljivosti, opozarjamo, da je znesek 
sofinanciranja mogo~e izra~unati vnaprej. V iskanju ponudb 
za izdelavo {tudij izvedljivosti je torej smotrno vrednotiti 
kadrovsko sestavo in reference potencialnih izvajalcev pri 
izdelavah {tudij izvedljivosti za sisteme daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso ter rok izvedbe, ob `e dolo~eni ceni za 
izvedbo.

Lojze [ubic, projekt GEF

5. Razpis za izrabo obnovljivih virov energije v 

obliki kapitalskih vlo`kov in nepovratnih sredstev 

v obdobju 2003-2005. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje investicijskih projektov daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso (DOLB) v obdobju 2003-2005 v skupnem 
znesku 5 milijonov dolarjev (USD) v tolarski protivrednosti. 
Finan~ne spodbude so namenjene gospodarskim dru`bam, 
ki na~rtujejo izvedbo teh nalo`b, in sicer 2,5 milijona 
dolarjev (USD) v tolarski protivrednosti za pridobitev 
kapitalskih vlo`kov ter 2,5 milijona dolarjev (USD) v tolarski 
protivrednosti za nepovratna sredstva. Finan~ne spodbude 
so namenjene predvsem nalo`bam v nove toplovodne 
sisteme DOLB. Do spodbud so upravi~eni tudi investitorji, 
ki poleg {iritve obstoje~ega toplovodnega omre`ja 

2. Razpis za energetsko izrabo lesne biomase za 

pravne in fizi~ne osebe - samostojne podjetnike. 
Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, {t. 53-54/2003, v vi{ini 253 milijonov tolarjev za 
spodbujanje investicijskih projektov za energetsko izrabo 
lesne biomase, je predvsem spodbujanje vgradnje kurilnih 
naprav na lesno biomaso z vso potrebno opremo. Prejeli 
smo 28 vlog. Investitorji so predstavili nalo`be v vi{ini 
okoli 1,5 milijarde tolarjev in zaprosili za 522 milijonov 
SIT nepovratnih sredstev. Kot je razvidno iz vlog, ve~ina 
investitorjev {e vedno zamenjuje termina “vi{ina investicije” 
in “upravi~eni stro{ki investicije”, zato so glede na 
projektno in investicijsko dokumentacijo, ki je prilo`ena 
vlogam, zapro{ena sredstva previsoka. Investitorji, ki so 
oddali formalno nepopolne vloge oz. vloge, pri katerih ni 
mo`no dolo~iti vi{ine upravi~enih stro{kov investicije, bodo 
pozvani k njihovi dopolnitvi. Rok za oddajo vlog je potekel 
1. julija, vloge, prispele do datuma odpiranja, pa so v fazi 
vrednotenja.

3. Razpis za izrabo obnovljivih virov energije za 

pravne in fizi~ne osebe - samostojne podjetnike. 
Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, {t. 53-54/2003, v vi{ini 107 milijonov tolarjev, je 
dodeljevanje sredstev za spodbujanje izrabe geotermalne 

 Trenutna porazdelitev vlog za energetsko izrabo lesne biomase 

za gospodinjstva
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gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso. Sistem 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v tem razpisu je 
sistem toplovodnega ogrevanja iz centralne kotlovnice 
na lesno biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem 
proda in po toplotnem omre`ju distribuira ve~ kot 50 % 
letno proizvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega 
ogrevanja, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, po tem razpisu do 
sredstev niso upravi~eni. Do prvega odpiranja ponudb 4. 7. 
2003 sta na Agencijo za u~inkovito rabo energije prispeli 2 
ponudbi, ki izpolnjujeta razpisne pogoje. Ponudbi sta v fazi 
vrednotenja, rezultati pa bodo znani septembra. Razpis bo 
odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 
28. 2. 2005. Naslednje odpiranje bo 8. 8. 2003.

mag. Damir Stani~i}, projekt GEF

Zaklju~en je bil razpis za izrabo obnovljivih virov 

energije v gospodinjstvih. Javni razpis za finan~ne 
spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov 
energije v gospodinjstvih za leto 2003 je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, {t. 19-21/2003, 28. 2. 2003, v vi{ini 55 
milijonov tolarjev. Nepovratna sredstva so se dodeljevala za 
vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode in vgradnjo 
toplotnih ~rpalk za ogrevanje sanitarne vode ter centralno 
ogrevanje prostorov. Na razpisu so lahko sodelovala 
posamezna gospodinjstva na obmo~ju Republike Slovenije, 
ki so izvedla enega ali oba ukrepa, ki sta bila predmet 
razpisa, v ~asu od 1. 9. 2002 naprej. Opravili smo tri 
odpiranja, za tretje odpiranje v juniju pa smo prejeli toliko 
vlog, da so vsa razpisana sredstva po{la. Skupno smo do 
roka za tretje odpiranje evidentirali 652 vlog; od tega je bilo 
odprtih 558 vlog, ostale pa so bile prosilcem vrnjene zaradi 
pomanjkanja sredstev. Prosilci, katerih vloge so bile odprte in 
so bile nepopolne, so bili pozvani k njihovi dopolnitvi. Od 558 
odprtih vlog jih je 135 prispelo za vgradnjo solarnih sistemov 
za pripravo tople vode, 12 za toplotne ~rpalke za centralno 
ogrevanje in 411 za toplotne ~rpalke za ogrevanje sanitarne 
vode. Odobrenih je bilo 113 vlog za solarne sisteme, 12 vlog 
za toplotne ~rpalke za centralno ogrevanje in 396 vlog za 
toplotne ~rpalke za ogrevanje sanitarne vode. Zavrnjenih je 

Zaklju~eni razpisi

1. Razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov. 
Agencija za u~inkovito rabo energije bo v avgustu objavila 
javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na 
podro~ju u~inkovite rabe in obnovljivih virov energije za leto 
2003. Sofinancirani bodo projekti, ki se izvajajo v okviru 
programov SAVE in ALTENER ter v okviru mre`e za promocijo 
energetskih tehnologij OPET Evropske komisije, in tisti, ki 
po namenu in ciljih ustrezajo programskim usmeritvam in 
podpirajo dejavnosti Agencije. Na razpisu lahko sodelujejo 
vlagatelji, ki so v letu 2003 za izvajanje projekta sklenili 
pogodbo z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta. 
Za predmet javnega razpisa so v letu 2003 na razpolago 
sredstva v vi{ini do 38,6 milijonov tolarjev, pri ~emer je za 
program SAVE in ALTENER namenjenih do 28,6 milijonov 
tolarjev ter za projekte v okviru mre`e OPET do 10 milijonov 
tolarjev.

mag. Boris Selan, AURE

2. Razpis za tehni~no izvedbo {olanja strokovnjakov. 
Predmet razpisa, ki bo v Uradnem listu objavljen 8. 8. 
2003, so tehni~no-organizacijske storitve za izvedbo 
dveh seminarjev. V okviru projekta Agencije za u~inkovito 
rabo energije in Programa zdru`enih narodov za razvoj 
(UNDP), Sklada za svetovno okolje (GEF) “Odstranitev 
ovir za pove~ano izrabo biomase kot energetskega vira”, 
bo namre~ izvedeno {olanje strokovnjakov na podro~ju 
projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Lojze [ubic, projekt GEF

Napoved razpisov

Pregled vlog za izrabo OVE v gospodinjstvih
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bilo 37 vlog. Glavni razlog za zavrnitev vloge je bil datum 
ra~una pred 1. 9. 2002, saj bi ti prosilci lahko kandidirali na 
razpisu leta 2002 oz. 2001. Skupno je bilo razdeljenih 54,9 
milijonov SIT, od tega za solarne sisteme 14,9 milijonov SIT, 
5,9 milijonov SIT za toplotne ~rpalke za centralno ogrevanje 
vode ter 34,1 milijonov SIT za toplotne ~rpalke za ogrevanje 
sanitarne vode.

mag. Jani Turk, AURE

Ostali odprti razpisi

Razpis za energetske zasnove in preglede ter 

{tudije izvedljivosti. Javni razpis za spodbujanje izdelave 
energetskih zasnov ob~in, izvedbe energetskih pregledov javnih 
ali ve~stanovanjskih stavb in gospodarskih dru`b in pripravo 
investicijske dokumentacije za projekte u~inkovite rabe energije 
(URE), izrabe obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje 
toplote in elektri~ne energije je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
{t. 54/2003, 6. 6. 2003. Predvidena skupna vrednost sredstev v 
okviru dveletnega javnega razpisa je 149 milijonov tolarjev.

Po prvem odpiranju vlog je bilo razdeljenih 25 milijonov 
tolarjev za izdelavo 8 energetskih zasnov, okoli 7,5 milijonov 
tolarjev za izvedbo 8 energetskih pregledov in 2 milijona 
tolarjev za pripravo investicijske dokumentacije.

Dragotin @ivkovi~, AURE
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27. 5. 2003 je stopil v veljavo Pravilnik o na~inu delitve in 
obra~unu stro{kov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah 
z ve~ odjemalci (Uradni list RS, {t. 49/03). Stro{ki za toploto se 
pri tem nana{ajo na stro{ke za ogrevanje prostorov in pripravo 
sanitarne tople vode. Pravilnik je zasnovan glede na izku{nje, 
ki jih imajo z obra~unom stro{kov toplote `e ve~ desetletij v 
dr`avah Evropske unije, predvsem v Avstriji in Nem~iji, v katerih 
so v posameznih stavbah dosegli zni`anje porabe energije za 
ogrevanje za 11 do celo 32 %.

Pravilnik se nana{a predvsem na ve~stanovanjske objekte, 
katerih skupna povr{ina v Sloveniji zna{a okoli 21,4 milijonov 
m2. V njih se letno porabi okoli 8,7 PJ energije za ogrevanje in 
pripravo tople vode, emisije CO2 teh stavb pa pri tem zna{ajo 
okoli 645.000 ton CO2 na leto.

Medtem ko je skupni stro{ek za toploto oziroma gorivo, ki 
se porabi za ogrevanje stavbe in pripravo tople vode, znan, 
pa se stro{ki za toploto posameznih stanovanj ali poslovnih 
prostorov (odjemnih enot) obi~ajno dolo~ajo po klju~u 
ogrevane povr{ine, saj v ve~ini primerov tehni~ne mo`nosti 
ne dopu{~ajo merjenja dobavljene toplote posamezni odjemni 
enoti. Obra~un po klju~u je potencialni vir nezadovoljstva in 
uporabnikov prostorov ne spodbuja h gospodarnemu ravnanju 
z energijo.

Pravilnik o na~inu delitve in obra~unu stro{kov za 
toploto v stavbah

stanovanjska enota lo~eno napeljavo za centralno ogrevanje, 
se lahko v vsaki stanovanjski enoti vgradi toplotni merilnik, ki 
meri celotno porabo toplote za ogrevanje odjemne enote. V 
tem primeru se toplotni merilniki posameznih odjemnih enot 
uporabijo v funkciji delilnikov stro{kov za ogrevanje prostorov.

Delavnica “Delitev stro{kov toplote po dejanski porabi”, 
ki jo je 13. junija letos ob sofinanciranju Agencije za 
u~inkovito rabo energije organiziral Gradbeni in{titut 
ZRMK, je naletela na izredno zanimanje. Udele`ilo se 
je je kar 94 udele`encev: upravniki stavb, potencialni 
izvajalci obra~una, dobavitelji delilnikov, lastniki stanovanj 
in poslovnih prostorov, energetski svetovalci, dobavitelji 
toplote, projektanti in drugi.

Poleg obra~una po klju~u energetski zakon omogo~a tudi 
obra~un na podlagi posebnih merilnih naprav - delilnikov, ki 
omogo~ajo spremljanje dejanske porabe energije posamezne 
odjemne enote. Postopke za tak{en na~in obra~una pa 
predpisuje prav omenjeni pravilnik. Izvajanje pravilnika ni 
obvezno, dokler se za to sporazumno ne dogovori ve~ina 
eta`nih lastnikov stavbe. Sporazum, poleg na~ina razdelitve 
dele`a stro{kov za ogrevanje in toplo vodo, lahko ureja {e 
za~etek in konec obra~unskega obdobja; na~in, postopek in 
roke za obra~unavanje stro{kov za toploto; na~in in postopek 
za ugotavljanje in odpravljanje napak pri obra~unu stro{kov 
za toploto; vsebino pisnega poro~ila, ki ga mora upravnik 
po kon~anem obra~unskem obdobju na podlagi kon~nega 
obra~una stro{kov za toploto napisati za vsako obra~unsko 
enoto posebej. Pisno poro~ilo mora biti posredovano vsem 
lastnikom obra~unskih enot, ne glede na to, ali v stavbi 
prebivajo ali ne. Sporazum se lahko po koncu posameznega 
obra~unskega obdobja, torej med dvema kurilnima sezonama, 
spreminja. Za izvajanje pravilnika je zadol`en upravnik stavbe.

Obi~ajno se uporabijo hlapilni ali elektronski delilniki, ki 
se jih namesti na vsako grelno telo posebej. ^e ima vsaka 

Pravilnik torej ureja delitev stro{kov za toploto za ogrevanje 
in za pripravo tople vode celotne stavbe na posamezne 
odjemne enote. Pravilnik vpeljuje od porabe toplote odvisne in 
neodvisne stro{ke, ki sestavljajo ra~un za dobavljeno toploto iz 
sistema daljinskega ogrevanja oziroma za gorivo za proizvodnjo 
toplote v lastni kotlovnici. Za razdelitev neodvisnih stro{kov 
ostaja obra~un po klju~u ogrevane povr{ine. Glavnina odvisnih 
stro{kov (od 55 do 75 %) se razdeli na osnovi porabni{kih 
dele`ev, dolo~enih z delilniki, preostali del pa po klju~u. ^e se 
eta`ni lastnik ne odlo~i za vgradnjo delilnikov v svoji odjemni 
enoti, se njegovi stro{ki dolo~ijo po klju~u ogrevane povr{ine in 
pove~ajo za izravnalni faktor 1,2.

Pri uvedbi obra~una toplote po pravilniku bodo imeli 
veliko vlogo ponudniki opreme in svetovalnih storitev. Njihova 
strokovnost, prepri~ljivost in poslovnost bo lahko pomembno 
vplivala na zaupanje in sodelovanje lastnikov stavb.

Izvajanje pravilnika bo torej odvisno od odlo~itev lastnikov 
stanovanj v ve~stanovanjskih objektih. Za pospe{eno uporabo 
pravilnika bo Agencija za u~inkovito rabo energije finan~no 
podprla pilotne projekte uvajanja obra~una stro{kov, katerih 
namen bo tudi priprava postopkov in dokumentov, ki so 
povezani z uvedbo obra~una po pravilniku. Del prora~unskih 
sredstev v letu 2004 bo Agencija namenila tudi subvencioniranju 
uvedbe obra~una v skladu s pravilnikom. Ciljna skupina bodo 
ve~stanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1970, saj 
le-te predstavljajo 54 % povr{ine vseh ve~stanovanjskih stavb.

Prepri~ani smo, da bo tudi v Sloveniji mo`nost pla~evanja 
toplote glede na dejansko porabo dobro sprejeta. Potro{niki 
bodo zadovoljnej{i, saj bodo ra~uni ustrezali dejanski porabi, 
obenem pa bodo tudi motivirani za odgovorno ravnanje z 
energijo in investiranje v ukrepe u~inkovite rabe energije, s 
~imer bo dose`en tudi cilj pravilnika: pribli`no 15 % letni 
prihranek toplote v tak{nih stavbah.

Edvard Ipavec, AURE
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PROJEKTI OPET

S projekti, ki so jih za~eli izvajati aprila letos, kon~ali 
pa se bodo maja prihodnje leto, ~lani konzorcija OPET 
Slovenija, Centra za energetsko u~inkovitost Instituta “Jo`ef 
Stefan” (IJS/CEU), Centra za gradbeno fiziko, bivalno okolje 
in energijo Gradbenega in{tituta ZRMK (GI ZRMK) ter 
Centra za energetske in ekolo{ke tehnologije pri Fakulteti 
za strojni{tvo Univerze v Ljubljani (UL-FS CEET) nadaljujejo 
svoje `e nekajletno sodelovanje v mre`i OPET. Ta je nastala 
na pobudo Evropske komisije z namenom {irjenja informacij 
ter promocije novih in inovativnih energetskih tehnologij 
na podro~ju obnovljivih virov energije (OVE), u~inkovite 
rabe energije (URE) v industriji, stavbah in prometu ter na 
podro~ju drugih goriv. Projekte - ~lani slovenskega konzorcija 
tokrat sodelujejo v {tirih - v okviru 5. okvirnega programa 
EU sofinancira Evropska komisija v vi{ini 50 % upravi~enih 
stro{kov.

Koordinatorja: E.V.A. in B.I.T., Avstrija
Slovenski nosilec: GI ZRMK, Center za gradbeno fiziko,
 bivalno okolje in energijo
Vrednost projekta: 2 milijona €, slovenski del 85.000 €
Dodatne informacije: dr. Marjana [ijanec Zavrl
 msijanec@gi-zrmk.si
Spletna stran: http://www.opet-building.net/

Aprila 2003 je za~ela delovati evropska mre`a OPET 
Building, ki zdru`uje 36 organizacij za promocijo energetskih 
tehnologij in pristopov na podro~ju stavb. Namen mre`e je v 
sodelujo~ih dr`avah (12 dr`av EU, 9 pridru`enih ~lanic in Izrael) 
promovirati nove in inovativne tehnologije za u~inkovito rabo 
energije v stavbah, podpirati uveljavitev sodobnih pristopov za 
podporo pri odlo~anju o energetsko u~inkovitih nalo`bah in 
spodbujati {ir{o uporabo ̀ e potrjenih tehnologij, ki so na pragu 
komercializacije, v pilotnih projektih. Slovensko sodelovanje 
je osredoto~eno na uvajanje LCCA (Life Cycle Cost Analysis) 
metode na podro~je stavb, sodobne pristope k energetsko 
u~inkoviti prenovi stavb, solarne in biomasne naprave za 
daljinsko ogrevanje ter zagotavljanje podpore pri ~imprej{njem 
vklju~evanju Direktive EU (92/2002/EC) o toplotnih lastnostih 
stavb v nacionalno zakonodajo.

OPET Building

OPET CFF

Projekt OPET CFF (Cleaner Fossil Fuel OPET) je namenjen 
promociji rabe fosilnih goriv na u~inkovitej{i in okolju 
prijaznej{i na~in, s katerim bo lahko Evropska komisija 
pove~ala izrabo lastnih virov fosilnih goriv in tako zmanj{ala 
svojo odvisnost od uvoza energentov ter zadostila zahtevam 
Kjoto protokola. Skupina 18 projektnih partnerjev se bo 
ukvarjala s promocijo uporabe lastnih virov fosilnih goriv 
ter njihovo u~inkovitej{o in ekolo{ko sprejemljivej{o rabo, 
spodbujanjem ume{~anja ~istih tehnologij na trdna goriva na 
njihova ciljna tr`i{~a ter s spodbujanjem razvojnih tehnolo{kih 
projektov na podro~ju fosilnih goriv v industriji, Evropski uniji 
pa naj bi pomagala tudi pri ohranjanju prednosti, ki jo ima 
ta na podro~ju naprednih tehnologij ~istega zgorevanja 
premoga v svetovnem merilu. Cilja slovenskega sodelovanja 

Koordinator: CIEMAT, [panija
Slovenski nosilec: UL-FS CEET
Vrednost projekta: 1,66 milijona €, slovenski del 43.400 €

Kontaktna oseba: dr. Vincenc Butala
 vincenc.butala@fs.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/opet/si/opet_cff.htm

pri projektu sta promocija in uvajanje visoko u~inkovitih 
tehnologij na podro~ju plinastih goriv v Sloveniji ter 
promocija slovenske industrije.

OPET CHP/DHC

Projekt OPET CHP/DHC (Combined Heat and Power/District 
Heating & Cooling) je namenjen promociji soproizvodnje 
toplote in elektri~ne energije (SPTE) ter s tem povezanih 
sistemov daljinskega ogrevanja. Projekt, pri katerem sodeluje 
38 partnerjev iz ve~ine evropskih dr`av in Kitajske, je 
namenjen zlasti modernizaciji sistemov daljinskega ogrevanja 
ob pove~evanju njihove ekonomi~nosti in prijaznosti do 
okolja, spodbujanju razvoja in odstranjevanju ovir za uvajanje 
novih tehnologij SPTE, spodbujanju uporabe biomase ter 
posredovanju informacij ob uvajanju prihajajo~e direktive EU 
o SPTE in prenosu znanja v industrijo. Institut “Jo`ef Stefan” 
koordinira del projekta, ki je namenjen promociji energetske 
u~inkovitosti v industriji.

Koordinator: Danish Technological Institute, Danska
Slovenski nosilec: IJS/CEU
Vrednost projekta: 2,4 milijona €, slovenski del 125.000 €

Dodatne informacije: mag. Evald Kranj~evi~
 evald.kranjcevic@ijs.si
Spletna stran: http://www.opet-chp.net

OPET RES-e

Namen projekta OPET RES-e (OPET Action to Support 
the objectives of the RES-e Directive), pri katerem sodeluje 
18 partnerjev iz 13 dr`av, je s promocijsko dejavnostjo v 
privatnem in javnem sektorju vzpostaviti povezavo med 
politiko EU, inovativnimi tehnologijami in lokalnimi akterji 
pri izvajanju dejavnosti na podro~ju Direktive RES-e, v skladu 
s katero naj bi dr`ave ~lanice do leta 2010 22,1 % elektrike 
proizvedle iz OVE. V okviru projekta bodo slovenski partnerji 
sodelovali pri spodbujanju tehnolo{kega razvoja proizvodnje 
elektrike iz OVE (OVE-e) na lokalni in regionalni ravni, 
vzpostavljanju povezave med podro~jem raziskav in razvoja 
ter industrijo, spodbujanju novih na~inov financiranja OVE-e 
tehnologij ter promociji in spremljanju razvoja trga OVE-e 
tehnologij.

Koordinator: O. Ö. Energiesparverband (ESV), Avstrija
Slovenski nosilec: UL-FS CEET
Vrednost projekta: 1,64 milijona €, slovenski del 90.300 €

Dodatne informacije: dr. Vincenc Butala
 vincenc.butala@fs.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/opet/si/opet_ress_e.htm
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NOVI PRISTOPI

Tudi pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo (Delivery 
Contracting) je ena od mo`nih oblik pogodbenega zni`anja 
stro{kov za energijo. Primerna je takrat, ko naj bi postavitev 
novih, ali pa obnovo, zamenjavo ali dopolnitev starih naprav 
za oskrbo z energijo - to so obi~ajno energetski sistemi, kot 
so kotel, sistem soproizvodnje toplote in elektri~ne energije, 
sistem trigeneracije in podobno - izvedel zunanji izvajalec. 
Ta prevzame naloge na~rtovanja, financiranja, vgradnje in 
praviloma tudi obratovanja naprav za dobavo energije, s 
pomo~jo katerih v glavni fazi projekta proizvaja in oskrbuje 
naro~nika z dogovorjeno koli~ino toplote, elektri~ne energije 
in/ali hladu ustrezne kvalitete. Izvajalec ima v svoji pristojnosti 
pogosto tudi naprave za distribucijo energije, npr. sekundarno 
omre`je ogrevalne naprave. Naro~nik izvajalcu vlo`ena 
sredstva povrne s pla~ilom za dobavo energije, ki je najve~krat 
dolo~eno s cenami toplote, elektri~ne energije in/ali hladu.

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo

Pogodba, sklenjena med naro~nikom in izvajalcem, ureja 
vpra{anja lastni{tva naprav, porazdelitve tveganj, zavarovanja 
ter izvedbe in obra~unavanja izvajal~eve storitve dobave 
energije. Pla~ilo je najve~krat dolo~eno kot kombinacija 
stalnega dela za povra~ilo stro{kov nalo`be in ostalih fiksnih 
stro{kov (osnovna cena) ter, zaradi cen energije na trgu, 
spreminjajo~ih se stro{kov dobave toplote, elektri~ne energije 
in/ali hladu vklju~no s stro{ki obratovanja (cena dela). Zaradi 
specifi~nega strokovnega znanja in svojega polo`aja na trgu 
lahko izvajalec naro~niku pogosto zagotavlja ugodnej{e 
cene energije, kot bi zna{ali stro{ki oskrbe z energijo v lastni 
izvedbi naro~nika, seveda pa je to potrebno preveriti za vsak 
primer posebej. ^as trajanja pogodbe pri tem praviloma 
ustreza ekonomski dobi koristnosti tehni~nih naprav in v 
ve~ini primerov traja od 10 do 15 let, predvsem za projekte 
v majhnih in srednjih podjetjih pa je lahko ta doba tudi 
precej kraj{a. Po preteku pogodbe preidejo naprave v lastno 
upravljanje naro~nika. Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z 
energijo je primerno tako za majhna in srednja podjetja kot 
tudi za naro~nike iz javnega sektorja. V Sloveniji tovrstnih 
projektov zaenkrat {e ni.

Partnerstva javnega in privatnega sektorja, ki so se 
deloma razvila tudi zaradi omejenih prora~unskih sredstev, 
postajajo v Evropi vedno bolj obi~ajna. Poleg dodatnega 
vira sredstev so prednosti teh partnerstev za javni sektor 
tudi sodelovanje s privatnim sektorjem, pove~anje 
energetske u~inkovitosti in bolj kakovostne storitve. V 
Berlinu je v tovrstne projekte vklju~enih `e ve~ kot 400 
javnih stavb.

Berlinska energetska agencija zato v Berlinu 8. in 
9. septembra 2003 organizira evropsko konferenco o 
partnerstvu javnega in privatnega sektorja za u~inkovito 
rabo energije z naslovom “PRIVATE meets PUBLIC”. 
Namen konference je raz{iriti sodelovanje med Evropsko 
unijo in dr`avami kandidatkami na podro~jih energije 
in okolja ter predstaviti politi~ne smernice, ekonomske 
in zakonodajne okvire ter konkretne projekte u~inkovite 
rabe energije, ki so bili izvedeni s sodelovanjem javnega 
in privatnega sektorja. Dodatne informacije so dostopne 
na http://www.berliner-e-agentur.de ali pri Katji Borch, 
e-po{ta: borch@berliner-e-agentur.de. Konferenca je sicer 
brezpla~na, vendar je prijava za udele`bo obvezna.

Konferenca “PRIVATE meets PUBLIC”

Zdravili{ki kraj Ruhpolding le`i v gozdnatem osr~ju bavarskih 
Alp. V ob~ini kot del trajnostnega razvoja regije izvajajo tudi 
program varstva okolja, zato so se odlo~ili, da bodo javne 
stavbe in nekatera manj{a podjetja v kraju oskrbovali s toploto, 
pridobljeno iz biomase. Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev se 

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe s 
toploto iz biomase

Za konec v preglednici navajamo {e primerjavo pogodbenega 
zagotavljanja oskrbe z energijo in pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije.

Pogodbeno
zagotavljanje oskrbe z 

energijo

Pogodbeno 
zagotavljanje prihranka 

energije

Podro~je uporabe

Nalo`be v nove, 
nadomestne in/ali dodatne 
naprave za oskrbo z 
energijo.

Nalo`be v ukrepe u~inkovite 
rabe energije na celotnem 
podro~ju oskrbe in rabe 
energije.

Obseg storitev

Na~rtovanje, financiranje, 
vgradnja in obratovanje 
naprav za dobavo energije 
(oskrba z mediji).

Na~rtovanje, financiranje, 
izvedba in nadzor ukrepov 
u~inkovite rabe energije.

Na~in povra~ila nalo`be

Pla~ilo za dobavo energije 
(toplota, elektri~na energija, 
hlad …).

Pla~ilo kot udele`ba 
naro~nika pri dose`enem 
zmanj{anju stro{kov za 
energijo in obratovalnih 
stro{kov.
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ENERGIJA V EVROPI

Konec maja letos je na http://www.clearcontract.net/ 
za~ela delovati spletna stran projekta “Vzpostavitev 
borze za pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo v 
vzhodni Evropi”. Poleg predstavitve projekta in projektnih 
partnerjev so na strani objavljene tudi aktualne novice 
o delu na projektu, zanimivi dokumenti in povezave na 
druge spletne strani, vklju~no s povezavami na spletne 
strani projektnih partnerjev. Slovenska spletna stran bo 
predvidoma za~ela delovati avgusta 2003.

Ob~ina Ruhpolding ima od projekta {tevilne koristi. 
Uporaba lesnih sekancev iz okoli{kih gozdov krepi lokalno 
gospodarstvo, zaradi prehoda na ~istej{i vir energije so 
se zmanj{ale obremenitve okolja, poleg tega pa ob~ini za 
izvedbo projekta ni bilo potrebno zagotoviti sredstev iz lastnih 
virov. Dodatne informacije o projektu so dostopne na http:
//www.energy-pro.net/.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Podrobnosti o projektu

Vklju~eni objekti: ve~ stavb v javni in privatni lasti
Instalirana kapaciteta: 5.000 kW
Potreba po toploti: 3.800 kW
Proizvodnja toplote iz biomase: 7.600 MWh/leto
Poraba lesnih sekancev: 2.800 ton/leto
Stro{ki projekta: 2,36 mio € (pribli`no 552 mio SIT)
Doba trajanja pogodbe: 20 let
Zmanj{anje emisij CO2: 2.000 ton/leto
Zmanj{anje emisij SO2: 2.500 kg/leto

V Bruslju je junija letos potekala konferenca o vodiku kot 
mo`nosti za razvoj bodo~ih trajnostnih virov energije. Ob tej 
prilo`nosti je bila javnosti predstavljena evropska vizija mo`ne 
vloge tehnologij vodika in gorivnih celic med energetskimi 
viri prihodnosti. Razvoj omenjenih tehnologij je pomemben 
tako z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo in konkuren~nosti 
evropskega gospodarstva - Japonska in ZDA sta vodik in 
gorivne celice `e proglasili za klju~ni tehnologiji 21. stoletja 
- kot tudi z vidika varovanja okolja in podnebja. Za razmah 
rabe omenjenih tehnologij poro~ilo, ki je dostopno na http://
europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_rt_hlg1_en.html, 
Evropi priporo~a, naj pripravi serijo zakonodajnih in finan~nih 
ukrepov, s katerimi bo spodbujala in usmerjala prihodnjo 
rabo vodika in gorivnih celic, oblikuje strate{ki raziskovalni 
program in razvojno strategijo, ki bo omogo~ala hitrej{o 
komercializacijo prototipov, ter sestavi skupino predstavnikov 
podjetij in organizacij, ki se ukvarjajo z vodikom in gorivnimi 
celicami, ki ji bo pomagala pri pripravi ustreznih programov 
in spremljala njihov napredek. Na spletni strani http:
//www.cordis.lu/sustdev/energy/h2.htm, kjer so dostopne 
podrobnosti o konferenci, najdete tudi bro{uro z evropskimi 
primeri uporabe tehnologij vodika in gorivnih celic v obdobju 
od leta 1999 do 2002.

Mednarodna agencija za energijo (International Energy 
Agency - IEA) je aprila izdala {tudijo z naslovom “Cool 
Appliances: Policy Strategies for Energy Efficient Homes”. V 
dr`avah OECD-ja so za avtomobili najhitreje rasto~i porabniki 
energije elektri~ni gospodinjski aparati, ki predstavljajo kar 30 % 
celotne porabe elektri~ne energije in prispevajo v ozra~je 12 % 
vseh emisij toplogrednih plinov. [tudija, v katero so bile vklju~ene 
dr`ave ~lanice IEA in ki jo lahko naro~ite na http://www.iea.org/
public/studies/2003/cool/index.htm#tables/, ka`e, da bi bilo 
mogo~e energetsko u~inkovitost aparatov z uvajanjem sodobnih 
tehnologij v desetih letih pove~ati za ve~ kot tretjino.

Evropska komisija pa je julija letos sporo~ila, da bodo hladilniki 
in zamrzovalniki, ki so energijsko {e posebej var~ni, z letom 
2004 na energijskih nalepkah ozna~eni z novima energijskima 
razredoma A+ in A++. V EU, kjer dr`ave ~lanice gospodinjske 
aparate ozna~ujejo z energijskimi nalepkami `e od leta 1994, 
`elijo s tem {e dodatno zmanj{ati rabo elektri~ne energije pri 
uporabi gospodinjskih aparatov, pove~ati zanesljivost oskrbe z 
energijo in zmanj{ati vpliv rabe energije na nastanek podnebnih 
sprememb. V Sloveniji je Pravilnik o energijskih nalepkah za 
dolo~ene vrste gospodinjskih aparatov za~el veljati junija lani.

Poleg na~rtovanja, izvedbe in obratovanja kotlovnice, 
toplovodnega omre`ja in sistema za spremljanje rabe energije je 
izvajalec odgovoren tudi za zagotavljanje optimalnega delovanja 
celotnega sistema in izvedbo motivacijskega programa, 
namenjenega tehni~nemu osebju uporabnikov. Tretjino vrednosti 
projekta je prispevala Bavarska, preostali del nalo`be in stro{kov 
obratovanja pa se bo izvajalcu povrnil s prodajo toplote.

Prihodnji razvoj tehnologij vodika in 
gorivnih celic

U~inkoviti gospodinjski aparati

je ob~ina odlo~ila za izvedbo projekta s pomo~jo pogodbenega 
zagotavljanja oskrbe s toploto.

Izvajalec je izvedbo projekta predvidel v dveh fazah. V prvi 
fazi je na sistem za oskrbo s toploto priklju~il notranji in zunanji 
bazen, pokrito drsali{~e, dve {oli, {portno dvorano in picerijo, 
tem pa se bodo v drugi fazi pridru`ile {e mestna hi{a ter nekatere 
restavracije, hoteli in trgovine. Proizvodnja toplote poteka v 
dveh kotlih na lesne sekance, v kotlovnici pa sta name{~ena {e 
kotel, ki obratuje v ~asu najve~je porabe, ter sistem za ~i{~enje 
dimnih plinov in izrabo odpadne toplote, ki zagotavlja do 26 % 
prihranka energije. Kotlovnica je s stavbami povezana s sistemom 
lokalnega toplovodnega omre`ja in toplotnimi podpostajami, 
celoten sistem pa izvajalec nadzoruje z ra~unalni{ko podprtim 
sistemom za spremljanje rabe energije.
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INTERNET

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

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

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

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” bo izšla 15. septembra 2003.

ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkovObnovljivi viri energije v mestih

Na spletni strani zdru`enja Energie-Cités http://www. 
energie-cites.org/en/pub_case.htm lahko naro~ite CD-ROM s 
100 primeri uporabe ali promocije obnovljivih virov energije v 
evropskih mestih. Na spletni strani boste na{li tudi ve~ kot 400 
primerov projektov s podro~ja trajnostne lokalne energetske 
politike. Projekti so razvr{~eni v 4 skupine: trajnostni razvoj 
mesta, energetska u~inkovitost, obnovljivi viri energije in 
soproizvodnja toplote in elektri~ne energije ter mobilnost, 
dostopen pa je tudi katalog s seznamom projektov.

Zdru`enje Energie-Cités, v katerega je vklju~enih okoli 100 
ob~in iz ve~ kot 20 evropskih dr`av, je za~elo delovati leta 
1990, 4 leta kasneje pa je bilo tudi formalno ustanovljeno, 
da bi promoviralo trajnostno lokalno energetsko na~rtovanje. 
Zdru`enje se ukvarja z informiranjem in svetovanjem lokalnim 
oblastem po Evropi pri pripravi in izvedbi projektov s tega 
podro~ja, obenem pa zastopa tudi stali{~e ob~in glede politike 
EU na podro~jih energije, okolja in mestne politike.

Novi spletni strani IEA

Maja sta za~eli delovati novi spletni strani Mednarodne 
agencije za energijo (IEA), namenjeni obnovljivim virom energije 
(http://library.iea.org/renewables/index.asp) in podnebnim 
spremembam (http://www.iea.org/envissu/pamsdb/index.html). 
Prva omogo~a pregled zakonodajnih aktov dr`av ~lanic IEA, ki 
spodbujajo razvoj OVE in njihovega trga, druga pa zdru`uje 
ve~ kot 800 zapisov iz obdobja od 1999 do 2002 z energijo 
povezane zakonodaje in ukrepov, izvedenih in na~rtovanih v 
dr`avah ~lanicah IEA z namenom zmanj{anja emisij CO2.

European Conference on Public-Private Partnership 
for Energy Efficiency

Konferenca o politi~nih, zakonodajnih in ekonomskih 
okvirih ter energetsko u~inkovitih projektih, izvedenih s 
sodelovanjem javnega in privatnega sektorja.
Datum: 8. in 9. september 2003
Kraj: Berlin, Nem~ija
Informacije: http://www.berliner-e-agentur.de

Entry to new Energy Markets

Konferenca o trenutnem polo`aju in prihodnosti trga z 
energijo v jugovzhodni in srednji Evropi.
Datum: 11. in 12. september 2003
Kraj: Dunaj, Avstrija
Informacije: http://www.energy.easteurolink.co.uk

5. konferenca SLOBIOM 2003

Konferenca bo posve~ena predvsem ekonomskim 
in{trumentom za spodbujanje rabe OVE.
Datum: 29. in 30. september 2003
Kraj: Ljubljana, Slovenija
Informacije: http://www.slobiom-zveza.si 

Premagovanje ovir in izku{nje pri pridobivanju 
“zelene elektrike”

Seminar v okviru mednarodnega projekta OPET RES-e.
Datum: 3. oktober 2003
Kraj: Ljubljana, Slovenija
Informacije: http://www.fs.uni-lj.si/opet/knjiznica/
 Seminar_OPET_RES-e_Ljubljana_SL.doc

Bio-energy: Enlarged Perspectives

Pregled projektov s podro~ja bioenergije kot osnove za 
na~rtovanje bodo~ih dejavnosti.
Datum: 16. in 17. oktober 2003
Kraj: Budimpe{ta, Mad`arska
Informacije: http://www.cordis.lu/sustdev/energy/
 events.htm


