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Pripravljen je nov energetski zakon  
Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo in dalo v javno ob-

ravnavo nov energetski zakon. Nadomestil bo zakon iz leta 
1999, ki je do zdaj doživel številne spremembe in dopolnitve. 

Nov energetski zakon (EZ-1) ureja tudi področje energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije (OVE), vključno z biogo-
rivi. V slovenski pravni red celovito prenaša določbe več direktiv 
s področja energetske učinkovitosti proizvodov in stavb, direktive 
o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter 
direktive o spodbujanju uporabe energije iz OVE. 

EZ-1 postavlja zahteve za okoljsko primerno zasnovo in energijsko označevanje 
proizvodov, povezanih z energijo, ki se tržijo oziroma uporabljajo v EU. Bistvena je 
sprememba določila, za katere proizvode je potrebna okoljsko primerna zasnova. 
Poleg doslej reguliranih proizvodov, ki energijo uporabljajo, proizvajajo, prenašajo ali 
merijo, po novem v ta okvir spadajo vsi proizvodi, ki kakor koli vplivajo na učinkovitejšo 
rabo energije (npr. tisti, ki se uporabljajo pri gradnji (okna, izolacijski materiali), in tisti, 
ki se uporabljajo v povezavi z vodo (ročne prhe, pipe)). 

Nov energetski zakon je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 
Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge posredujete do 25. julija 2011. 

EZ-1 upošteva tudi novosti, ki jih prinaša prenovljena direktiva o energetski učinko-
vitosti stavb. Slednje se nanašajo na pripravo akcijskih načrtov za povečanje števila 
stavb z majhno oziroma ničelno porabo primarne energije in nizkimi emisijami oglji-
kovega dioksida, t. i. pasivne stavbe. Po EZ-1 študija izvedljivosti alternativnih sistemov 
za energetsko oskrbo stavb ne bo več obvezna le za stavbe, ki merijo več kot 1000 m2. 
Novi zakon zahteva, da se pri prodaji stavbe ali njenih delov navede numerični 
indikator energijske učinkovitosti ter da so sestavni del energetskih izkaznic priporočila 
za stroškovno učinkovite ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelava 
energetske izkaznice bo odslej obvezna za vse stavbe, ki jih uporabljajo javne 
ustanove in katerih uporabna površina meri več kot 250 m2. 

Na področju OVE za proizvodnjo toplote je največja novost obvezna uporaba OVE 
v vseh sistemih daljinskega ogrevanja. Zakon določa obvezni delež OVE v prometu, ki 
ga morajo izpolnjevati vsi trgovci s pogonskimi gorivi, in poseben, višji delež v javnem 
prometu ter ureja opremljenost bencinskih servisov in polnilnih mest za električna 
vozila. Uvaja obvezno certificiranje inštalaterjev malih naprav za OVE. Poleg tega 
prinaša več novih določb, ki urejajo področji energetske učinkovitosti in uporabo OVE v 
javnem sektorju. Poleg tega novi zakon ureja izdajanje potrdil o izvoru električne 
energije, proizvedene iz OVE in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki služijo 
dokazovanju izvora električne energije in so namenjena tudi dokazovanju upravičenosti 
do prejema podpor. 

Zakon skladno s Smernicami skupnosti za državno pomoč za varstvo okolja 2008/
C82/01 določa načela za pripravo podporne sheme ter vrsto in višino podpor. Te so 
mišljene predvsem kot pomoč za amortizacijo energetskih objektov, katerih izgradnja je 
v javnem interesu in ki v pogojih prostega trga ne bi bili realizirani. Zakon določa, da 
mora vsak končni porabnik elektrike plačevati prispevek OVE in SPTE, s katerim se 
bodo zbirala potrebna sredstva za izvajanje podporne sheme. 

mag. Hinko Šolinc, MG 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Predlogi_predpisov/EZ-1_objava_24.6.2011.pdf�
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RAZPISI & PREDPISI 

Že tretji razpis za daljinske sisteme na 
lesno biomaso 

Ministrstvo za gospodarstvo je 1. julija v Ur. l. RS, št. 
53/11 objavilo razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso za obdobje 2011-2015 (DOLB 3). Razpis se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje od leta 2007 do 2013, 
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne 
usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. 

Podprti bodo projekti izgradnje daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso s kotlovsko kapaciteto do največ 20 MW. Do 
spodbud so upravičeni tudi investitorji za razširitev omrežja pri 
obstoječem DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja 
geotermalno energijo, z dograditvijo dodatnih kotlov na lesno 
biomaso ali brez nje. 

Razpis za učinkovito javno razsvetljavo   

Ministrstvo za gospodarstvo je 8. julija v Ur. l. št. 55/11 
objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko 
učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. 
Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete Trajnostna energija, prednostne usmeritve 
Učinkovita raba električne energije. Z njim se razpisujejo sred-
stva za leti 2012 in 2013. 

Namen razpisa je povečanje energetske učinkovitosti 
javne razsvetljave z zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo 
novih, učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih 
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko obsega investicij-
sko vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih sistemov 
javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk 
in svetilk. Vključuje lahko tudi izdelavo investicijske in projekt-
ne dokumentacije, strokovni nadzor izvedbe operacije ter 
nakup opreme za spremljanje porabe energije in izvajanje 
energetskega knjigovodstva. Na razpis se lahko prijavi posa-
mezna občina ali občina, ki je od ene ali več občin pooblaš-
čena za nosilca investitorskih poslov. 

Nova krovna direktiva o energetski 
učinkovitosti   

Evropska komisija je 22. julija sprejela Direktivo o ener-
getski učinkovitosti, ki bo po sprejemu na Svetu in v Evrop-
skem parlamentu zamenjala Direktivo 2006/32/ES o učinkovi-
tosti rabe končne energije in energetskih storitvah iz leta 
2005.  

Predlog nove direktive vsebuje ukrepe za učinkovitejšo 
porabo energije na vseh stopnjah energijske verige – od 
pretvorbe energije in njene distribucije pa vse do končne 
porabe. Direktiva bo pospešila prizadevanja držav članic EU 
za izpolnitev cilja povečanja energetske učinkovitosti za 20 % 
do leta 2020. 

Predlog direktive lahko najdete na spletni strani Evropske 
komisije, Generalnega direktorata za energijo. Direktivo bomo 
podrobno predstavili v naslednji številki biltena. 

Uredništvo 

Za nepovratne finančne spodbude je voljo 17,1 milijona 
evrov, in sicer po 5 milijonov evrov v letih 2012, 2013 in 2014 
ter 2,1 milijona evrov leta 2015. Skupna višina finančne 
spodbude za izvedbo posamezne investicije je določena v 
skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30 do 
50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. 

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 
5. septembra 2013. Vloge za prvo odpiranje morajo biti odda-
ne najpozneje do 1. septembra 2011, za  naslednja odpiranja 
pa do prvega delovnega četrtka v marcu, juniju, septembru in 
decembru. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Ministrstva za gospodarstvo v rubriki »Javni razpisi«. 

Iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je zago-
tovljenih 11,9 milijona evrov, iz državnega proračuna pa 2,1 
milijona. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala v višini 
do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov prenove. 

Prvi razpis za sisteme DOLB je bil objavljen maja 2009 in 
je končan, drugi razpis je v zaključni fazi. Do zadnjega odpi-
ranja vlog smo na obeh razpisih prejeli 20 vlog in odobrili 16 
projektov, od tega 12 sistemov s kurilnimi napravami na lesno 
biomaso, tri širitve obstoječih sistemov brez vgradnje kurilnih 
naprav ter širitev sistema, ki uporablja geotermalno energijo. Z 
državno pomočjo v višini 6,99 milijona evrov, ki je v povprečju 
zadostovala za 37 % celotne investicije brez DDV, je bilo 
skupno instaliranih za 17,6 MW kurilnih naprav na biomaso in 
položenih 33 km cevovodov s 803 priključki. Pričakovana 
prodaja toplote iz obnovljivih virov znaša 60 GWh na leto. 

Uroš Habjan, MG 

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najpozneje do 
31. avgusta 2011, za drugo najpozneje do 30. novembra 
2011, za naslednja odpiranja pa v štirimesečnih razmikih vsa-
ko prvo delovno sredo v mesecu. Razpis bo odprt do porabe 
sredstev oziroma najpozneje do 9. januarja 2013. Vloge, ki 
bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le, 
če razpisana sredstva še ne bodo porabljena; Ministrstvo za 
gospodarstvo bo posebno obvestilo o porabi sredstev objavilo 
v Uradnem listu in na spletu. Več informacij najdete na spletni 
strani  Ministrstva za gospodarstvo v rubriki »Javni razpisi«. 

mag. Andrej Pagon, MG 

Nova kotlovnica DOLB investitorja ECO ATMinvest v Novi 
Gorici s kotli 1,35 MW     

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/com_2011_0370_en.pdf�
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=905�
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=906�
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 PREDPISI 

Novosti pri podporah proizvodnji 
električne energije iz OVE    

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
je skupaj z nosilcem uredbe o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz OVE, Ministrstvom za gospodarstvo (MG), lani 
proučilo možnosti za spremembe te uredbe glede trajnost-
nega pridobivanja bioplina. To je bila tudi ena od sprememb 
uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE (Ur. 
l. RS, št. 94/10), ki je ukinila podpore za proizvodne naprave, 
ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje več 
kot 40 prostorninskih odstotkov zrnja oziroma silaže koruze in 
drugih žitaric. To določilo je veljalo za proizvodne naprave, 
priključene na elektroenergetsko omrežje po 1. januarju 2011. 

Po usklajevanju med MG in MKGP je Vlada RS sprejela 
Uredbo o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/11).  

S to spremembo uredbe se zagotavlja, da ukinitev podpor 
za proizvodnjo električne energije iz bioplina, če bi raba 
koruze in ostalih žit pri proizvodnji bioplina presegala 40 
prostorninskih odstotkov, še ne velja za investitorje, ki so že 

Kampanja Plačam, kolikor porabim  

Z novinarsko konferenco 22. junija na Ministrstvu za 
gospodarstvo se je uradno začela kampanja za delitev in 
obračun stroškov za toploto Plačam, kolikor porabim. 
Kampanjo je pripravila Informa Echo, poteka pa v povezavi s 
kampanjo Energija si, bodi učinkovit, ki jo agencija že več let 
izvaja na pobudo HSE. 23. junija je na GZS sledila predsta-
vitev kampanje upravnikom stavb, pri kateri je sodelovala 
Zbornica za poslovanje z nepremičninami. 

Kampanja vključuje vrsto aktivnosti, ki bodo omogočile 
kvalitetnejšo in hitrejšo uvedbo delitve in obračuna stroškov za 
toploto ter bodo spodbudile učinkovitejše ravnanje z energijo. 
Lastniki enot v večstanovanjskih stavbah in poslovnih stavbah 
s štirimi ali več enotami so prejeli brošuro, v kateri je na kratko 
povzet postopek uvajanja delitve stroškov za toploto. V sode-
lovanju z upravniki stavb bodo ob vhodih v stavbe obešeni 
plakati, ki opozarjajo na uvedbo delitve stroškov in usmerjajo 
na spletno stran www.delitevstroškov.si, kjer so predstavljene 
podrobnejše informacije o uvedbi delitve stroškov, primeri 
dobre prakse, nasveti za učinkovito ogrevanje in porabo tople 
vode, odgovori na pogosta vprašanja itd.  

Spremenjena uredba o zagotavljanju pri-
hrankov energije pri kočnih odjemalcih 

Vlada RS je 7. julija sprejela Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih, s čimer je to uredbo uskladila z zadnjimi 
spremembami energetskega zakona (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah energetskega zakona, Ur. l. RS, št. 22/10, EZ-D), 
s katerimi se je spremenila meja za določitev velikih zavezan-
cev, in sicer z 200 na 300 GWh dobavljene energije letno, in s 
katerimi so se naloge Agencije RS za energijo, povezane z 
uredbo, prenesle na Eko sklad. Poleg tega se je spremenila 
vloga dobaviteljev tekočih goriv za pogonske namene, ki jim 
po novem ni treba pripravljati programov. 

Z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09) je Vlada RS skladno s ciljem 
iz Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 
za obdobje 2008-2016 določila, da morajo dobavitelji vseh 
energentov pri končnih odjemalcih doseči 1 % prihrankov 
energije letno. Z uredbo so določene vrste energetskih storitev 
in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, obseg in 
obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti ter roki in obseg poročanja o izvajanju programov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih morajo pripraviti 
in izvesti dobavitelji energije. Uredba določa tudi višino 
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije 
in dodatka k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje 
energetske učinkovitosti. 

Poleg navedenega sprememba uredbe prinaša še 
naslednji bistveni spremembi. Določene so višine dodatka 
oziroma prispevka za povečanje energetske učinkovitosti za 
leti 2013 in 2014 – še, čeprav po nižji stopnji kot leta 2011, se 
povečuje dodatek na rabo plinskega olja za ogrevanje in kuril-
nega olja. Iz uredbe so izvzete naprave, ki so vključene v 
evropski sistem za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov.  

mag. Mojca Vendramin, MG 

Dodatno obveščanje poteka preko oglaševanja na spletu 
in v tiskanih medijih. Kampanja poteka tudi na Facebooku 
(www.facebook.com/energija.si), vanjo pa so posredno 
vključene tudi državne inštitucije, ki so povezane s tematiko, 
kot je na primer MOP, ter podjetja, vključena v postopek 
uvajanja delitve (upravniki stavb, izvajalci delitve in obračuna 
stroškov in drugi). Kampanja je primer sinergijskega 
povezovanja državne uprave s podjetji in drugimi 
organizacijami, ki neposredno ali posredno sodelujejo v 
postopku uvajanja delitve stroškov za toploto. 

Rajko Dolinšek, Informa Echo, d. o. o.  

pridobili potrebna dovoljenja in so začeli gradnjo proizvodnih 
naprav, ki jih bodo lahko priključili na omrežje do 1. julija 2012.  

Za vse proizvodne naprave, ki bodo priključene na elek-
trično omrežje po 1. juliju 2012, veljajo določbe tretjega ods-
tavka 13. člena uredbe, ki določa omejitve za rabo pridelkov v 
substratu za proizvodnjo bioplina. S spremembo uredbe se za 
proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina 
uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 25 in manj kot 40 
prostorninskih odstotkov zrnja oziroma silaže prvih posevkov 
koruze in drugih pravih žit, določi spremenljivi del referenčnih 
stroškov v višini 70 %.  Taka določba v prihodnje investitorje 
motivira, da za substrate poiščejo nadomestilo za žita in 
njihovo silažo. V poštev pridejo strniščni posevki, košnja 
travinja, odpadki živilskopredelovalne industrije, mlekarn, Na 
ta način se s cenovnim signalom usmerja načrtovalce 
bioplinskih proizvodnih naprav v pripravo projektov, ki ne bodo 
pretežno temeljili na substratih iz koruze in drugih žit. 

mag. Silvo Škornik, MG  

http://www.delitevstro�kov.si�
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Priprava NEP 
Prvi korak pri pripravi novega Nacionalnega energetskega 

programa (NEP) je bila Zelena knjiga o NEP, ki jo je Ministr-
stvo za gospodarstvo (MG) skupaj s Centrom za energetsko 
učinkovitost  Instituta »Jožef Stefan« in sodelujočimi instituci-
jami ELEK, IREET, GI ZRMK, ELAPHE ter drugimi strokov-
njaki pripravilo aprila 2009. Zelena knjiga, posvetovalni doku-
ment o strateških vprašanjih razvoja energetike v Sloveniji do 
leta 2030, je imela velik odmev. MG je prejelo veliko koristnih 
pripomb in predlogov, ki so bili upoštevani pri pripravi NEP. 
Med drugim je bilo izraženo večinsko pričakovanje, da bo novi 
NEP vseboval akcijski del z opredeljenimi operativnimi cilji, 
aktivnostmi in izvajalci. Izdelavi osnutka NEP so sledile 
delavnice v okviru celovite presoje vplivov NEP na okolje, ki je 
obvezna po Zakonu o varstvu okolja in pomeni dodatno kako-
vost NEP zaradi preverjanja okoljske izvedljivosti predlaganih 
projektov. MOP je po dolgotrajnem usklajevanju 2. junija 2011 
izdal obvestilo o ustreznosti Okoljskega poročila in pozitivno 
mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe NEP na okolje ob 
upoštevanju predlaganih omilitvenih ukrepov. 

Po končani javni razpravi bo MG pripravilo dopolnjen 
predlog NEP in ga uskladilo z MOP. Temu bo sledilo medre-
sorsko usklajevanje in odločanje na Vladi RS, ki bo predlog 
NEP posredovala v sprejem v Državni zbor. 

Cilji in prednostna področja novega NEP 
Novi NEP določa dolgoročno strategijo države za ravnanje 

z energijo do leta 2030. Cilji energetske politike v Sloveniji, ki 
so med seboj enakovredni, so zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe z energijo in energetskimi storitvami, zagotavljanje 
okoljske trajnosti in boja proti podnebnim spremembam, boja 
za konkurenčnost gospodarstva in družbe ter za razpoložljive 
in dostopne energije oz. energetske storitve in socialno 
kohezivnost. Z uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev 
NEP omogoča aktivno ravnanje z energijo, dolgoročno pa 
prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. 

NEP opredeljuje prednostna področja energetske politike, 
in sicer: učinkovito rabo energije (URE), izkoriščanje obnov-
ljivih virov energije (OVE) in razvoj omrežij za distribucijo 
električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij. Največje 
koristi izbranih prednostnih področij bodo prinesli večja 
konkurenčnost družbe, zanesljivejša oskrba in prispevek k 
obvladovanju podnebnih sprememb. Ob tem se odpirajo 
priložnosti za nov razvojni zagon gospodarstva. Cilj predloga 
NEP je spodbuditi donosne projekte URE v čim večjem 
obsegu v vseh sektorjih in omogočiti razvojni preboj tudi 
danes manj izkoriščanim OVE tako, da se bodo leta 2030 ti 
skupaj izkoriščali v približno enakem obsegu kot hidroenergija 
in lesna biomasa. 

Novi nacionalni energetski program v javni obravnavi   

Vabimo vas, da se s svojimi pripombami in predlogi na 
Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa do 
leta 2030 in Okoljsko poročilo o celovitem vplivu na okolje za 
Nacionalni energetski program za obdobje 2010-2030  
dejavno vključite v javno razpravo. Ta bo potekala do 15. 
oktobra 2011. Dokumenta in praktična navodila so objavljeni 
na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 

Scenariji novega NEP 
Za doseganje ciljev energetske politike NEP podaja nabor 

ukrepov oziroma podprogramov, ki določajo pot do začrtanih 
ciljev. Sam osnutek NEP ponuja scenarijski pristop z oceno 
možnosti za doseganje omenjenih ciljev, predlog Vlade RS pa 
bo vseboval izbrani scenarij z utemeljitvijo njegove izbire. 

V analizi scenarijev primerjamo možnosti razvoja elektro-
energetike do leta 2030. Glavni izzivi pri tem so: gradnja novih 
hidroelektrarn, nadomeščanje ključnih obstoječih termoelek-
trarn ter usmerjena raba fosilnih goriv (učinkovita raba doma-
čega premoga in uporaba zemeljskega plina v soproizvodnji 

tolpote in električne energije (SPTE). V osnovnem scenariju 
je predvideno dokončanje investicij v teku, podaljšanje 
življenjske dobe NEK, pospešitev gradnje načrtovanih in novih 
hidroelektrarn, modernizacija obstoječih in gradnja novih enot 
za SPTE z visokim izkoristkom ter preverjena gradnja novih 
plinsko-parnih elektrarn glede na razmere na mednarodnih 

trgih. Jedrski scenarij predvideva dolgoročno izkoriščanje 
jedrske energije v Sloveniji z gradnjo nove enote JEK2, ki naj 

bi začela obratovati pred letom 2030. Plinski scenarij je 
nadgradnja osnovnega scenarija z gradnjo dveh plinsko-
parnih elektrarn skupne moči 800 MW do leta 2030. 

Primerjava scenarijev pokaže na razlike v letu 2030: 
zaradi nižjih stroškov za oskrbo z energijo in manjših izpustov 
sta kot primerna za NEP predlagana dva scenarija oskrbe z 
električno energijo: osnovni s TEŠ6 in jedrski. Osnovni scena-
rij zadošča za potrebe Slovenije do leta 2030, jedrski pa je 
naravnan bolj dolgoročno in zagotavlja nadaljnje izkoriščanje 
jedrske energije v Sloveniji. Plinski scenarij predstavlja 
sprejemljivo alternativo, vendar pred drugima scenarijema ne 
izkazuje prednosti: proizvodnja električne energije je v tem 
primeru dražja; kljub temu da je ta scenarij investicijsko manj 
zahteven, pomeni večjo uvozno odvisnost in večjo občutljivost 
na gibanje cen na mednarodnih energetskih trgih.  

Poleg navedenih sta bila ocenjena še dva scenarija: 

dodatni jedrski in dodatni plinski. Prednosti scenarijev brez 
bloka 6 v TEŠ so okoljske, poleg tega so ti scenariji 
investicijsko nekoliko manj zahtevni; prednosti scenarijev z 
blokom 6 v TEŠ pa so večja strateška zanesljivosti oskrbe, 
pričakovane nižje cene energije in manjša občutljivost na 
spremembe cen na mednarodnih trgih energije leta 2030 ter 
nekoliko nižje cene električne energije tudi do leta 2020. Vsi 

Slika 1: Primerjava strukture proizvodnje električne energije 
leta 2030 za različne scenarije NEP s stanjem v izhodiščnem 
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 NOVI NEP 

scenariji omogočajo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
države in pri vseh pričakujemo, da bo cena električne energije 
konkurenčna na mednarodnih trgih. 

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije 
Predlog NEP uvršča URE in izkoriščanje OVE med 

prednostna področja zaradi ekonomskih, strateških in 
okoljskih koristi ter zaradi mednarodnih obveznosti in razvojnih 
priložnosti na področju zelenih energetskih tehnologij, ki so 
pomembne za nov zagon in kakovostno rast gospodarstva v 
prihodnje. Na področju URE in OVE NEP napoveduje ukrepe 
v vseh sektorjih s cilji: 

 izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 

in za 27 % do leta 2030; 

 doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža OVE v bruto 

končni rabi energije do leta 2020 in 30-odstotnega do leta 
2030 (podrobneje: toplote: 33-odstoten delež do leta 2020 
in 37-odstoten do leta 2030; električne energije: 40-odsto-
ten delež do leta 2020 in 53-odstoten do leta 2030, vse v 
bruto končni rabi); 

 zmanjšanje emisij TGP in izboljšanje energetske 

intenzivnosti. 

Energetsko učinkovit javni sektor. Po predlogu NEP bo 
javni sektor prevzel vodilno vlogo in dal zgled, usmerjal razvoj 
trgov in zagotovil za 40 mio EUR/leto prihrankov energije do 
leta 2015 in 85 mio EUR/leto do leta 2020. Aktivnosti, financi-
rane s sredstvi EU skladov, se bodo nadaljevale tudi v novi 
finančni perspektivi med letoma 2014 in 2020, s pospešeno 
dinamiko. Od leta 2018 bodo vse nove stavbe javne uprave 
kot tudi stavbe, ki jih bo javna uprava najemala, skoraj 
ničenergijske, letno pa bodo obnovljeni najmanj 3 % stavb v 
javni lasti. Pomembni instrumenti za spodbujanje bodo še 
naprej predpisi o energetski učinkovitosti stavb (PURES), 
vzpostavljeno bo spodbujanje URE v okviru zelenega javnega 
naročanja, uveden bo celovit sistem upravljanja z energijo v 
javnem sektorju, dokončno bodo razviti in preverjeni finančni 
mehanizmi, kot so energetsko pogodbeništvo idr., ki bodo 
omogočili financiranje projektov energetske sanacije v javnem 
sektorju z zasebnimi sredstvi. Za večjo kakovost in nižje 
stroške priprave in izvedbe projektov URE in OVE v javni lasti 
NEP predlaga tehnično pisarno v okviru novega Javnega 
sklada za upravljanje z nepremičninami, ki bo skrbel zlasti za 
uvajanje sistema za upravljanje z energijo in vključevanje 
energetske sanacije v vse investicijske projekte v stavbah v 
javni lasti. 

Obsežna energetska sanacija stanovanjskih stavb in 
drugih stavb v zasebni lasti. Predlog NEP gradi na spodbu-
janju URE in OVE v stavbah na uveljavljenih instrumentih: 
PURES, investicijske finančne spodbude za pravne in fizične 
osebe za energetsko sanacijo, obratovalne spodbude za pro-
izvodnjo električne energije iz OVE ter SPTE z visokim izko-
ristkom, svetovanje občanom. Poleg teh napoveduje večje 
stimulacije za celostne prenove stavb, ureditev mehanizmov v 
okviru stanovanjske zakonodaje (rezervni sklad, soglasja idr.), 
spodbude za prenove stavb v okviru napovedanega davka na 
nepremičnine, aktivnejše informiranje občanov o koristih in 
praktičnih vidikih sanacije stavb ter posebej uveljavitev in 
nadaljnji razvoj sheme za ranljiva gospodinjstva. Predlog NEP 
načrtuje tudi razvoj ponudbe finančnih mehanizmov, kot so 
zelena posojila in energetsko pogodbeništvo za ta sektor. 
Predlagane so tudi obratovalne finančne spodbude za proiz-

vodnjo toplote iz OVE. Do leta 2017 naj bi bilo končano uva-
janje pametnih števcev v stavbah. 

Ukrepi v gospodarstvu za večjo konkurenčnost. Za 
gospodarstvo so ukrepi URE pomembni zlasti v sklopu obvla-
dovanja stroškov proizvodnje in zagotavljanja konkurenčnosti. 
NEP predlaga različne ukrepe. Za večja podjetja bo pomemb-
no uvajanje sistemov upravljanja z energijo (SIST EN 
16001:2009), zaposlovanje energetskih menedžerjev, finan-
čne spodbude za pripravo in izvajanje ukrepov URE in 
prostovoljne obveznosti v povezavi z davčnimi olajšavami. Za 
mala in srednja podjetja osnutek NEP predlaga posebne 
sheme za razvoj paketov storitev (za turizem, trgovino in 
druge dejavnosti, poslovne cone, tehnološke centre idr.) s 
ključnimi elementi: svetovanje, ciljno usposabljanje, financi-
ranje in izvedba ukrepov. 

URE in OVE v lokalnih skupnostih. Predviden je 
intenziven razvoj lokalne oskrbe z energijo, ki temelji na siste-
mih daljinskega ogrevanja in hlajenja, izkoriščanju OVE, SPTE 
z visokim izkoristkom ter izkoriščanju odpadne toplote. Za 
proizvodnjo toplote je predlagano prednostno spodbujanje 
izrabe lesne biomase, sončne in geotermalne energije ter 
izkoriščanje lesne biomase v SPTE z visokim izkoristkom in v 
sistemih daljinskega ogrevanja. Za proizvodnjo električne 
energije NEP predlaga spodbujanje širokega nabora tehnolo-
gij in pričakuje največji napredek pri izkoriščanju vetrne in 
sončne energije ter hidroenergije, lesne biomase in bioplina v 
SPTE z visokim izkoristkom.  

Ključni elementi podpornega okolja bodo še nadalje 
shema podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in 
SPTE, PURES in finančne investicijske spodbude. Predvidene 
so tudi izboljšave na vseh ravneh načrtovanja projektov izrabe 
OVE, postopkov umeščanja v prostor in usmerjena davčna 
politika, nova shema spodbud za proizvodnjo toplote iz OVE 
ter predpisani obvezni deleži OVE v sistemih daljinskega ogre-
vanja. Pomemben segment NEP bo tudi spodbujanje URE in 
OVE v gospodarskih javnih službah (javna razsvetljava, 
oskrba z vodo idr.). 

Razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne 
energije. Razvoj aktivnih omrežij je tretje prednostno področje 
NEP. Aktivna omrežja bodo dolgoročno omogočila večjo prila-
godljivost, dostopnost, zanesljivost in ekonomičnost oskrbe z 
električno energijo ter so podpora učinkovitejši rabi energije in 
uvajanju razpršene proizvodnje električne energije iz OVE in 
SPTE z visokim izkoristkom. 

      mag. Andreja Urbančič, IJS-CEU in Ivo Novak, MG 

Slika 2: Projekcija končne rabe električne energije z novimi 
politikami in ukrepi, predlaganimi v NEP, in brez njih 



 

 

Projekti za prihranke na dolgi rok   
ENERGAP sodeluje pri številnih evropskih, nacionalnih, 

lokalnih in regionalnih projektih. V okviru projekta BENEFIT 
pripravljamo mobilnostne načrte za zaposlene in promoviramo 
uporabo javnega transporta. Aktivno delujemo v coni Tezno. V 
okviru projekta MINUS 3 % smo vzpostavili centralno energet-
sko upravljanje, pripravili dober strateški dokument, ki daje 
smernice razvoja v mestu Maribor vsaj še za deset let, 
varčujemo z energijo in uvajamo OVE. Za september 2011 
pripravljamo zaključno mednarodno konferenco. V projektu 
SO-PRO smo izvedli pilotni projekt solarnega termalnega 
sistema na področju industrijske in obrtne dejavnosti. Skrbimo 
tudi za informiranje in izobraževanje ključnih ciljnih skupin za 
povečanje trga in uporabe solarnega ogrevanja v proizvodnji. 
V okviru projekta RETS poglabljamo znanje in težimo k 
izboljšanju sposobnosti lokalnih in regionalnih politik na 
področju OVE z namenom pospeševanja oz. olajšanja razvoja 
OVE skladno s strateškimi energetskimi smernicami; do zdaj 
smo predstavili že tri primere dobrih praks. V projektu 
ADVANCE pripravljamo trajnostni akcijski načrt mobilnosti za 
mesto Maribor, težimo k izboljšanju mobilnosti v mestu in 
povečanju energetske učinkovitosti na področju transporta. V 
okviru projekta LEAP pripravljamo strateške smernice za 
krepitev trajnostnega energetskega načrtovanja, oblikovanja 
politik in implementiranih aktivnosti, ki so potrebne za prehod 
v nizkoogljično gospodarstvo. V projektu TR-ERM skrbimo za 
izobraževanje za trajnostni razvoj ter pristop k odgovornemu 
odnosu do naravnih virov. V projektu OPANK skrbimo za 
sodelovanje različnih razvojnih subjektov v regiji z uporabniki 
pri izvajanju svetovanja, usposabljanja, osveščanja ipd. o 
uporabi OVE, izboljšanju energetske učinkovitosti ter okolju 
prijaznem kmetovanju. 

Več informacij na spletni strani www.energap.si! 

Klavdija Polutnik, ENERGAP  
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MEDNARODNI PROJEKTI 

Projekt CYBER DISPLAY 
Konec aprila se je zaključil projekt Cyber Display (http://

www.display-campaign.org/), ki je potekal v okviru programa 
Inteligentna energija – Evropa. Display kampanja je prinesla 
odlično komunikacijo med energetskimi menedžerji ter lastniki 
in uporabniki javnih stavb na področju učinkovite rabe energije 
v javnih stavbah. V Sloveniji je pri projektu sodelovalo 40 
javnih stavb, ki so v letu 2010 glede na izhodiščno leto 2008 
zmanjšale rabo energije za 1 %, izpuste CO2 za 5,75 % ter 
porabo vode za 2,84 %. 

UČINKOVITO Z ENERGIJO / JULIJ 2011 

Podpora pristopu h konvenciji županov   
Konvencija županov (http://www.eumayors.eu/) je prosto-

voljni dogovor sodelujočih občin, da bodo z izboljšanjem ener-
getske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije 
dosegle in presegle cilje podnebno-energetske politike EU pri 
zmanjševanju emisij CO2. Občine podpisnice se zavežejo, da 
bodo v prvem letu po podpisu pripravile akcijski načrt za 
trajnostno oskrbo z energijo (angl. Sustainable Energy Action 
Plan – SEAP) in z njegovo postopno izvedbo do leta 2020 
dosegle 20 in večodstotno znižanje izpustov CO2. 

Projekt Come2CoM (http://www.gi-zrmk.eu/come2com/; 
2010–2012) je namenjen spodbujanju pristopa h konvenciji 
županov. Projekt, ki ga koordinira B. & S. U. iz Berlina, sloven-
ski partner je Gradbeni inštitut ZRMK, poteka v okviru progra-
ma Inteligentna energija – Evropa, slovensko sodelovanje pa 
sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo. 

Občine, ki se šele 
pridružujejo konvenciji 
županov, v okviru pro-
jekta aktivno sodelujejo 
s projektnimi partnerji in 
z občinami prvimi podpisnicami na Come2CoM strokovnih 
delavnicah, ki so namenjene določanju stanja izhodiščnih 
emisij CO2 v občini in pripravi SEAP-a. Dvema občinama, 
Vrhniki in Kamniku, zagotavljamo tudi mentorstvo pri izdelavi 
SEAP-a. Vrhnika je omenjeno mentorstvo lani prejela kot 
nagrado GI ZRMK na natečaju En.občina 010. 

Trenutno je v EU že več kot 2.700 občin podpisnic 
konvencije. V Sloveniji je bila prva podpisnica Mestna občina 
Ljubljana, sledila ji je občina Velenje, letos pa so se jim 
pridružile še občine Ljutomer, Maribor in Beltinci. Na podpis 
konvencije županov se pripravlja še 11 slovenskih občin. 

dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK 

Glavna aktivnost projekta je bila izdelava Display plakatov 
– energetskih izkaznic, ki so bile nameščene na 40 javnih 
stavb (na šole, vrtce in glasbeno šolo) v Savinjski, Koroški in 
Šaleški regiji. V času trajanja projekta smo namestili 120 
tovrstnih energetskih izkaznic, s katerimi smo obveščali, v 
kakšnem energetskem stanju so javne stavbe in za koliko so 
zmanjšale porabo energije in vode ter emisijo CO2, pripravili 
smo 24 dogodkov, med katerimi je bila najodmevnejša 
mednarodna konferenca Energetska izkaznica – naj vaše 
zgradbe spregovorijo. Izvedli smo tudi tri Nacionalne uporab-
niške klube Cyber Display, predstavnikom enote Vrtiljak Vrtca 
Velenje, podružnice Pameče II. OŠ Slovenj Gradec ter OŠ 
Frana Roša iz Celja, ki so privarčevali največ energije, pa smo 
podarili velike Display statistične plakate. Mestno občino 
Velenje smo prijavili na tekmovanje Proti razredu A (Towards 
class A), na katerem je med 12 prijavljenimi evropskimi mesti 
dosegla odlično tretje mesto. 

Projekt Cyber Display je lep zgled, kako lahko s pomočjo 
dobre komunikacije z uporabniki javnih stavb konkretno 
zmanjšamo rabo energije in vode ter emisijo CO2. 

Gregor Podvratnik, Zavod KSSENA  

Nagrajenci in žirija na tekmovanju Proti razredu A 

http://www.energap.si/�
http://www.display-campaign.org/�
http://www.display-campaign.org/�
http://www.display-campaign.org/�
http://www.display-campaign.org/�
http://www.eumayors.eu/�
http://www.gi-zrmk.eu/come2com/�
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Podjetje se je že v zgodnji fazi uvajanja predizoliranih cevi 
za neposredno polaganje v zemljo odločilo za debelejšo izola-
cijo cevovodov, kar je v slovenskem merilu še danes prej izje-
ma kot pravilo. Ob uvedbi ustrezne zakonodaje na področju 
soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) smo med 
prvimi uvedli plinsko SPTE v sistem daljinskega ogrevanja. 
Leta 2002 smo zaključili projekt lastne, 3,1 MWt SPTE, v letih 
2005 in 2008 pa smo v solastniškem podjetju Moja energija 
instalirali dodatnih 11 MW toplotnih zmogljivosti. Lani je tako 
kar 55 % prodane toplote izviralo iz visoko učinkovitih SPTE. 
Leta 2010 smo zaključili sanacijo in tehnološko optimizacijo 
klasičnih kotlovskih proizvodnih sistemov ter dokončali projekt 
vzpostavitve sistema daljinskega nadzora delovanja toplotnih 
postaj, ki je s praktično 100-odstotno pokritostjo v slovenskem 
prostoru edinstven. Sistem smo nadgradili s programskim opti-
mizacijskim modulom (rešitvijo danskega proizvajalca Seven 
Technologies), ki na osnovi izmerjenih podatkov, napovedanih 
vremenskih razmer in znanih profilov odjema odjemalcev 
izvaja napoved minimalnih potrebnih (a še zadostnih) obrato-
valnih parametrov distribucijskega omrežja, vse z namenom 
zmanjšanja že tako majhnih izgub. 

Z uvedbo naštetih ukrepov smo na področju energetske 
učinkovitosti proizvodnje in distribucije toplote prišli do točke, 
ko nadaljnja optimizacija zahteva uvedbo dražjih in trenutno 
težje vračljivih rešitev. Nadaljnje ukrepe zato usmerjamo na 
področje obveščanja in ozaveščanja končnih odjemalcev za 
zmanjševanje rabe energije pri njih samih. Vizija podjetja je 
torej že vrsto let enaka – ostati v vrhu visoko učinkovitih 
sistemov daljinskega ogrevanja. 

Mitja Dolinšek, Energetika Maribor, d. o. o.  

 PROJEKTI 

Učinkovito z energijo v Energetiki Maribor   
Sistem daljinskega ogrevanja Mestne občine Maribor v 

upravljanju Energetike Maribor je s 33 km omrežja, priključno 
močjo 110 MW, letno proizvedeno toploto 110 GWh in priklju-
čenimi 11.000 stanovanjskimi enotami ter več javnimi in 
poslovnimi objekti tretji največji sistem daljinskega ogrevanja v 
Sloveniji, v sam vrh slovenskih omrežij pa sodi tudi po ener-
getski učinkovitosti, saj izgube distribucijskega omrežja letno 
znašajo le 6–7 % prodane toplote. Takšna energetska učinko-
vitost je rezultat pravočasnega zavedanja podjetja o pomemb-
nosti uvajanja energetsko učinkovitih rešitev tako v procesu 
proizvodnje toplote kot tudi v samem distribucijskem sistemu. 

Energetski poligon v Velenju  
17. junija je Šolski center (ŠC) Velenje – Medpodjetniški 

izobraževalni center (MIC) odprl Razvojno-didaktični energet-
ski poligon (http://energetski-poligon.scv.si/), ki je eden tehno-
loško najnaprednejših energetskih poligonov za OVE v Evropi. 
Cilj postavitve poligona z najsodobnejšo didaktično opremo za 
usposabljanje za poklice s področja energetike in trajnostnega 
razvoja je predstavitev različnih možnosti za izrabo OVE in 
povečanje energetske učinkovitosti. Gradnja poligona se je 
začela leta 2009, projekt pa sta sofinancirala Evropski sklad 
za regionalni razvoj in Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Sistem SPTE v Energetiki Maribor        

Poligon sestavlja pet ločenih segmentov, ki tvorijo kom-
pleksno, zaključeno celoto. Med zunanje energetske naprave, 
ki so namenjene funkcionalnemu izkoriščanju, uporabi in pret-
varjanju različnih vrst energije, so vključene geotermalne,  
sončne termo in fotonapetostne naprave in vetrna elektrarna, 
toplotno črpalko pa z električno energijo napaja sistem sopro-
izvodnje toplote in električne energije. Sestavni del zunanjega 
energetskega poligona je tudi pasivna hiša, ki je zasnovana in 
izdelana po principu sodobne gradnje z energetsko varčnimi 
in okolju prijaznimi materiali. Hiša izkorišča sončno energijo in 
notranje vire ob minimalnih toplotnih izgubah, tako da je skoraj 
ni treba ogrevati ali hladiti – raba energije za njeno ogrevanje 
naj bi letno ne presegala 15 kWh/m2. 

Zunanji del energetskega poligona       

»Večina ljudi si ne predstavlja, kaj obnovljivi viri sploh so, 
kako obnovljiva energija dejansko deluje. Na energetskem 
poligonu bomo od septembra naprej vse dni na voljo za 
demonstracije in izobraževanja,« je ob odprtju MIC-a dejal 
njegov vodja Darko Lihteneker. 

Laboratorij je namenjen izvajanju laboratorijskega, razvoj-
no-raziskovalnega, didaktičnega in demonstracijskega dela s 
področij URE in OVE, v njem pa se opravlja tudi centralni 
energetski monitoring naprav, ki so vključene v energetski 
poligon, in drugih energetskih točk celotnega ŠC Velenje in 
MIC-a. Sistem energetskega monitoringa, ki je namenjen 
upravljanju, vodenju in nadziranju delovanja poligona in ce-
lotnega energetskega sistema ŠC Velenje, sestavljajo glavno 
nadzorno-upravljalno mesto, energetski pano in e3-info točka. 
Sistem omogoča spremljanje, analizo in statistično obdelavo 
različnih podatkov s področja proizvodnje in rabe energije, do 
podatkov pa lahko dostopamo tudi prek spleta. 

Uroš Lukič, MIC Velenje  

http://energetski-poligon.scv.si/�
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Alpe na poti k energetski trajnosti     
V ospredju predavanj, razprav ter delavnic na Ciprini letni 
konferenci bodo teme energijsko samozadostnih regij. 

Kdaj: 15. - 17. september 2011 

Kje: Kulturni dom Bovec, Bovec  

Informacije: http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/letna-
konferenca 

Napoved dogodkov 

Financiranje učinkovite rabe energije v javnem sektorju  
Konferenca, na kateri se boste seznanili z možnostmi za 
povečanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju in s 
primeri dobre prakse. 

Kdaj: 21. september 2011 

Kje: Hotel Habakuk, Maribor   

Informacije: http://www.energap.si/ 

Veliki prihranki z učinkovitim ogrevanjem 
in klimatizacijo stavb   

V poročilu o energetsko učinkovitih sistemih za ogrevanje 
in klimatizacijo stavb, ki ga je izdala Mednarodna agencija za 
energijo (International Energy Agency – IEA), najdemo 
priporočila za pospeševanje razvoja trga z energetsko 
učinkovitimi sistemi za ogrevanje in klimatizacijo stavb. 
Energijsko učinkovite in že danes poznane ter komercialno 
razpoložljive tehnologije, na katere se osredotoča poročilo, so 
sprejemniki sončne energije za pripravo sanitarne tople vode 
in centralno ogrevanje, soproizvodnja toplote in električne 
energije, lahko v kombinaciji z napravami za pripravo hladu, 
toplotne črpalke, npr. v visoko učinkovitih sistemih za 
klimatizacijo, in hranilniki toplote, ki omogočajo večjo izrabo 
obnovljivih virov energije ter optimalno delovanje ogrevalnih in 
klimatizacijskih sistemov. 

ZANIMIVOSTI & DOGODKI 

Storitve Stanovanjski sektor 

Razsvetljava 
14 % Klimatizacija in 

prezračevanje 
7 % 

Ogrevanje 
10 % 

Gospodinjski aparati 
in druge naprave 

10 % 

Kuhanje 
10 % 

Razsvetljava 
3 % 

Priprava 
sanitarne 
tople vode 

5 % 

Klimatizacija in 
prezračevanje 

5 % 

Ogrevanje 
25 % 

Priprava 
sanitarne 
tople vode 

11 % 

Predvideni prihranki energije v stavbah po sektorjih in namenu 
končne rabe do leta 2050    

Po scenariju, priporočenim v poročilu, ki ima za cilj 
popolno preoblikovanje globalnega trga s sistemi za ogrevanje 
in klimatizacijo stavb do leta 2050, naj bi se število toplotnih 
črpalk v stanovanjskem sektorju z današnjih 800 milijonov do 
takrat povečalo na 3,5 milijarde. Skupna toplotna moč spre-
jemnikov sončne energije naj bi bila čez nekaj manj kot 40 let 
25-krat večja, kot je danes – znašala naj bi 3.743 GWt –, 
sistemov SPTE v stavbah pa kar 45-krat večja – znašala naj bi 
747 GWe. S hranilniki toplote naj bi bila takrat opremljena že 
polovica sistemov za centralno ogrevanje in pripravo sanitarne 
tople vode, vsi navedeni ukrepi pa naj bi na globalni ravni 

6. konferenca  o dereguliranem trgu z električno energijo     
Konferenca pokriva področja delovanja modernih električnih 
sistemov, nadzor, razvoj, ekonomijo, uredbe itd. s poudarkom  
na JV in vzhodni regiji in njuni integraciji v globalne sisteme. 

Kdaj: 20. - 21. september 2011 

Kje: Hotel Golf, Bled  

Informacije: http://www.energetika.net/dogodki/napovednik 

26th EU Photovoltaic Solar Energy Conference 
EU PVSEC je največja svetovna konferenca za fotovoltaiko in 
sončno energijo, ki slovi po visokem standardu njenih 
znanstvenih prispevkov.  

Kdaj: 5. - 9. september 2011 

Kje: Hamburg, Nemčija  

Informacije: http://www.photovoltaic-conference.com/ 

European mobility week 2011 
Kampanja za povečanje ozaveščenosti o rabi javnega prevoza, 
kolesarjenja in pešačenja na poti k trajnostni mobilnosti.  

Kdaj: 16. - 22. september 2011 

Kje: Evropska mesta  

Informacije: http://www.mobilityweek.eu/ 

pripomogli k zmanjšanju rabe energije za do 710 Mtoe, emisije 
CO2 pa za do 2 Gt. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  
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