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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKA ENERGIJE

LIVAR, D. D. - ENERGETSKO U^INKOVITO PODJETJE 2003

NAGRAJENI PROJEKT TRIGENERACIJE V CELJU

PROGRAM GREENLIGHT ZA U^INKOVITO RAZSVETLJAVO

Green Week
Od 2. do 5. junija letos bo v Bruslju `e tretji~ 

Green Week. Teme leto{njega Zelenega tedna 
so trajnostna proizvodnja in poraba, upravljanje 
z vodami ter obnovljivi viri energije in podnebne 
spremembe. Naj ob tem omenimo, da vsako 
leto 15. maja obele`imo tudi dan podnebnih 
sprememb. Osrednji dogodek v Bruslju bo 
{tiridnevna konferenca z naslovom “Spremenimo 
vedenje” s spremljajo~o razstavo ter razli~nimi 
drugimi dogodki (seminarji, delavnice). Konference in 
ostalih dogodkov se ponavadi udele`i okoli 4.000 ljudi. 

Spo{tovani bralci,
`e v prej{nji {tevilki biltena smo vam predstavili objavljene 

javne razpise, v tej pa objavljamo rezultate njihovih prvih 
odpiranj in vas seznanjamo z novimi javnimi razpisi, ki 
jih Agencija razpisuje letos. Javni razpisi so namenjeni 
ukrepom u~inkovite rabe energije in izrabi obnovljivih 
virov energije, nanje pa se lahko prijavijo ob~ani, javni 
sektor in podjetja. Za razpise je letos namenjenih skoraj 
900 milijonov tolarjev. Iz te {tevilke so izvzeta mednarodna 
sredstva za projekt GEF. Pribli`no devetina teh sredstev 
je namenjena za u~inkovito rabo energije, ostalo pa za 
obnovljive vire energije, v okviru katerih je najve~ji dele` 
namenjen energetski izrabi lesne biomase. Cilj, ki ga `eli 
Slovenija dose~i, je do leta 2010 pove~ati dele` biomase s 
sedanjih 3,9 na 6 odstotkov. V primarni energetski bilanci 
je dele` obnovljivih virov 9,2-odstoten, kar nas v evropskem 
merilu uvr{~a na peto mesto.

Povpra{evanje po sredstvih, namenjenih za ukrepe 
u~inkovite rabe energije je veliko in `e zdaj presega 
razpolo`ljiva prora~unska sredstva. Gre za spodbude za 
investicije ter za energetske koncepte lokalnih skupnosti, 
energetske preglede v podjetjih in javnih stavbah ter {tudije 

izvedljivosti, na podlagi katerih se zainteresirani lahko 
odlo~ajo za izvajanje posameznih investicij v u~inkovito 
rabo energije oziroma obnovljive vire energije. Vedno ve~ 
je takih, ki se zavedajo, da lahko z u~inkovito rabo energije 
prihranijo od 15 do 20 odstotkov letne porabe energije v 
podjetjih, v stavbah pa celo do 30 odstotkov. Vendar se 
dele` sredstev iz dr`avnega prora~una za te namene v 
prihodnje ne bo bistveno pove~eval, kar pomeni, da bo 
treba finan~ne vire iskati predvsem v zasebnem sektorju. 
Ena od mo`nih oblik, ki vam jo podrobneje predstavljamo 
v tej {tevilki biltena, je pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije, ki postaja v Evropi eden pomembnej{ih na~inov 
vlaganja v nove ali izbolj{ane energetske sisteme povsod, 
kjer za to ni na voljo dovolj lastnih sredstev. Glavni namen 
pogodbenega zni`anja stro{kov za energijo je vklju~evanje 
zasebnih vlagateljev v izvajanje ukrepov za var~evanje z 
energijo ali kakovostno zagotavljanje energetskih storitev 
brez anga`iranja lastnih finan~nih sredstev porabnika 
energije.

Franc Beravs, direktor AURE

Kot dodatek aktivnostim v Bruslju 
spodbuja Evropska komisija tudi 

organizacijo Green Days po vsej Evropi. 
Ciljne skupine aktivnosti so lokalne skupnosti in 

gospodarstvo ter nevladne organizacije. Od 30. 
maja do 9. junija se lahko tako organizirajo dnevi 
odprtih vrat, terenski ogledi, razni dogodki v 

{olah in drugih ustanovah … Podrobnej{e 
informacije lahko najdete na spletni strani 
http://europa.eu.int/comm/environment/

greenweek/index_en.htm.
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RAZPISI AURE
[e dva javna razpisa s podro~ja 
obnovljivih virov energije

Maja bo Agencija objavila dva javna razpisa za pravne in 
fizi~ne osebe - samostojne podjetnike, in sicer:
1. sofinanciranje investicijskih projektov za izrabo obnovljivih 

virov energije v vi{ini 107 mio SIT. Predmet javnega razpisa 
je sofinanciranje:
• izrabe geotermalne energije za toplotno oskrbo,
• vgradnje toplotnih ~rpalk,
• vgradnje sprejemnikov son~ne energije za pripravo tople 

vode,
• postavitve avtonomnih elektrarn na sonce ali veter.

2. sofinanciranje investicijskih projektov za energetsko 
izrabo lesne biomase v vi{ini 253 mio SIT. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje kurilnih naprav 
na lesno biomaso. Vi{ina sofinanciranja zna{a:
• do 25 % upravi~enih stro{kov investicije, ~e bo investicija 

nadomestila dosedanjo neustrezno kurilno napravo na 
lesno biomaso,

• do 35 % upravi~enih stro{kov investicije, ~e bo investicija 
nadomestila dosedanjo uporabo fosilnih goriv z lesno 
biomaso,

• do 40 % upravi~enih stro{kov investicije, ~e bo investicija 
oskrbovala s toploto daljinski sistem ogrevanja.

Razpisni dokumentaciji bosta po objavi v Uradnem 
listu dostopni na spletni strani Agencije: www.gov.si/aure. 
Dodatne informacije: mag. Jani Turk, tel.: 01/300 69 95, 
e-po{ta: jani.turk@gov.si.

Javni razpis za energetske zasnove in 
preglede ter {tudije izvedljivosti

Agencija bo tudi letos, predvidoma konec maja, objavila 
javni razpis za:
• energetske preglede javnih stavb, ve~stanovanjskih stavb in 

gospodarskih dru`b,
• energetske koncepte/zasnove lokalnih skupnosti in
• pripravo investicijske dokumentacije za projekte u~inkovite 

rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in 
kogeneracije.

dopolniti. ^e bodo vloge ustrezno dopolnjene, bo po 
prvem odpiranju vlog porabljenih okoli 35 od razpisanih 
55 mio SIT.

2. Finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za energet sko 
izrabo lesne biomase, s katerimi Agencija spodbuja vgrad-
njo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na biomaso. Do 
roka za prvo odpiranje, ki je bil prav tako 3. april 2003, je 
prispelo 28 ustreznih vlog, od tega za kurilne naprave na 
polena 20 vlog, na pelete 3 vloge in na sekance 5 vlog. 
Vloge mora dopolniti 10 predlagateljev. ^e bodo vloge ust-
rezno dopolnjene, bo po prvem odpiranju vlog porabljenih 
okoli 7 od razpisanih 50 mio SIT.

Mag. Jani Turk, AURE

Razpisna dokumentacija bo po objavi v Uradnem listu 
dostopna tudi na spletni strani Agencije: www.gov.si/aure. 
Dodatne informacije: Dragotin @ivkovi~, tel.: 01/300 69 97, 
e-po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si.

Opravljena prva odpiranja vlog za 
javne razpise za gospodinjstva

1. Finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo 
obnovljivih virov energije. Do roka za prvo odpiranje, ki je 
bil 3. aprila 2003, je prispelo 360 ustreznih vlog, od tega 80 
vlog za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, 272 
vlog za vgradnjo toplotnih ~rpalk za ogrevanje sanitarne 
vode in 8 vlog za vgradnjo toplotnih ~rpalk za centralno 
ogrevanje prostorov. 102 vlogi morajo predlagatelji 

Projekt GEF - BIOMASA

Poteka tudi sprejemanje nekaterih klju~nih dokumentov za 
izvedbo projekta GEF, kot so priglasitev sheme dr`avne pomo~i 
za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, u~inkovite 
rabe energije in soproizvodnje toplote in elektri~ne energije, 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje u~inkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije ter Pogodbe 
o vodenju projekta GEF med Republiko Slovenijo, Agencijo RS 
za u~inkovito rabo energije ter Ekolo{ko razvojnim skladom 
RS, javnim skladom. To bo omogo~ilo pospe{eno izvajanje `e 
napovedanih aktivnosti v okviru projekta, in sicer:
• Konec maja 2003 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje 

{tudij izvedljivosti sistemov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso, na katerega se bodo lahko prijavile ob~ine. 
Sofinanciranje {tudij izvedljivosti v skupni vi{ini 40 mio SIT 
je namenjeno predvsem vrednotenju nalo`b v nove sisteme 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Do spodbud 
bodo 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.

• V za~etku junija 2003 bo objavljen javni razpis za oddajo 
kapitalskih vlo`kov in nepovratnih sredstev v obdobju od 
2003 do 2005 za investicije v sisteme daljinskih ogrevanj 
v skupnem znesku 5 mio USD v tolarski protivrednosti, in 
sicer 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti za kapitalske 
vlo`ke ter 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti za 
nepovratna sredstva. Temeljni pogoji za pridobitev sredstev 
so predhodno pripravljena investicijska dokumentacija, iz 
katere je razvidna ustreznost tehni~ne re{itve in pozitivnih 
finan~nih kazalcev uspe{nosti projekta, ter pridobljena 
upravna dovoljenja. Kot dodaten vir financiranja 
(2,5 mio USD v tolarski protivrednosti) so predvideni 
ugodni krediti Ekolo{ko razvojnega sklada RS, ki bodo 
podeljeni na podlagi pogojev javnega razpisa, ki je bil 
objavljen 9. maja 2003.

• Junija 2003 bo izvedeno {olanje prve skupine 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s pripravo investicij v sisteme 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. [olanje druge 
skupine strokovnjakov je na~rtovano za september 2003. 
[olanje bodo izvedli tuji izvedenci ob sodelovanju doma~ih 
strokovnjakov.

Mag. Damir Stani~i} in Lojze [ubic, projekt GEF
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NOVI PRISTOPI

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy 
Peformance Contracting) je eden od mo`nih pristopov 
pogodbenega zni`anja stro{kov za energijo v stavbah in 
zdru`uje investicije v ukrepe URE na vseh podro~jih njene rabe v 
stavbah. Storitve izvajalca obsegajo obi~ajno poleg na~rtovanja 
in vgradnje novih naprav, vodenja in nadzora obratovanja, 
servisiranja in vzdr`evanja tudi financiranje izvedenih ukrepov, 
izvajalcu pa se vlo`ena sredstva povrnejo z udele`bo v dose`enih 
prihrankih stro{kov za energijo. Pristop je primeren povsod tam, 
kjer za izvajanje ukrepov URE ni na voljo dovolj lastnih sredstev, 
predvsem pa v javnem sektorju, ob~inah, bolni{nicah, {olah ..., 
pa tudi v majhnih in srednjih podjetjih.

Temelj pogodbenega razmerja med naro~nikom in 
izvajalcem je obse`na pogodba, ki opredeljuje pogodbena 
na~ela, kot so doba trajanja pogodbe, ta je  obi~ajno od 5 
do 15 let, dolo~itev osnove stro{kov za energijo, dolo~itev 
prihranka stro{kov za energijo, ki ga zagotavlja izvajalec, in 
porazdelitev prihranka, ki lahko v celoti pripade izvajalcu ali pa 
si ga ta v dolo~enem razmerju razdeli z naro~nikom.

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
najustreznej{a re{itev. Zaradi dolgoro~nosti pogodb se zmanj{a 
naro~nikova sposobnost za sklepanje drugih pogodb, stavbe 
z nizkimi letnimi stro{ki za energijo, po nekaterih ocenah 
praviloma manj{imi od pribli`no 10 mio SIT za posamezno 
stavbo oziroma od okoli 35 do 40 mio SIT za skupino stavb, 
za take projekte niso primerne, poleg tega pa je pristop pri 
nas {e razmeroma nov in zato nepoznan, kar pri morebitnih 
naro~nikih, razumljivo, poraja nekatere dvome, hkrati pa 
zahteva tudi ve~je napore za izvedbo projekta.

Bi radi izvedeli ve~ o pogodbenem zagotavljanju 
prihranka energije? Je to za vas nova poslovna prilo`nost 
ali pa bi radi izvedli podoben projekt tudi v va{i ob~ini, 
bolni{nici, {oli, majhnem ali srednjem podjetju? 
Potrebujete nasvet? Obrnite se na Center za energetsko 
u~inkovitost Instituta Jo`ef Stefan (kontaktna oseba 
Barbara Petelin Viso~nik, tel.: 01/588 53 94, e-po{ta: 
barbara.visocnik@ijs.si), ki v okviru projekta “Vzpostavitev 
borze za pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo v 
vzhodni Evropi” iz sklopa programa SAVE potencialnim 
naro~nikom svetuje pri pripravi projektov pogodbenega 
zni`anja stro{kov za energijo.

Koristi pogodbenega zagotavljanja prihranka energije (Vir: APECA)

Prednosti in slabosti
Med prednostmi pogodbenega zagotavljanja prihranka ener-

gije, ki vklju~ujejo vse od zmanj{anja obremenitve prora~una, 
ve~je zanesljivosti energetskih sistemov, pove~anja vrednosti 
stavb in sodelovanja s samo enim po nud ni kom energetskih 
storitev, do pozitivnih vplivov na okolje in podnebje, ustreznej{ih 
bivalnih in delovnih pogojev ter mo`nosti za dostop do denarnih 
sredstev, sta gotovo najpomembnej{i, da izvajalec prevzame 
tako tehni~no tveganje kot tudi odgovornost za zagotavljanje s 
pogodbo dolo~enega prihranka stro{kov za energijo.

Operativna tveganja, ki so povezana z mogo~imi spre   mem-
bami namembnosti stavb, ki so vklju~ene v pogodbo, in cen 
energije na pogodbeno dogovorjeno vrednost zmanj{anja 
stro{ kov za energijo, prevzame naro~nik. Tehni~no tveganje, 
ki je po ve za no z vgradnjo, na~inom obratovanja in {e posebej 
z za neslji vos t jo na prav, ki jih vgradi in upravlja izvajalec, pa je 
iz klju~ no v pri stoj nosti izvajalca, ki tehni~no uporabnost iz ve-
de nih ukre pov za go tavlja za celotno dobo trajanja pogodbe. 
S skle nit vijo po god be za go tav lja iz va ja lec na ro~niku tudi do go-
vorjeno zni`anje teko~ih stro{kov za energijo, dodatno pa mora 
zagotavljati {e izvedbo dolo~enega obsega investicij z dolo~eno 
investicijsko strukturo in s tem povezane standarde kakovosti.

Poleg {tevilnih prednosti ima pogodbeno zagotavljanje 
prihranka energije tudi nekatere pomanjkljivosti, zato ni vedno Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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Izvedba projekta
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je primeren 

pristop za izvajanje ukrepov URE povsod tam, kjer za to ni na 
voljo dovolj lastnih sredstev, zlasti pa v javnem sektorju, kjer 
izvedba projekta poteka po naslednjih korakih:
1. Odlo~anje za izvedbo projekta, ki obsega preverjanje 

primernosti stavb za izvajanje pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije.

2. Priprava projekta, kjer naro~nik izbere stavbe s primernim 
ekonomsko upravi~enim energetskim var~evalnim 
potencialom in pripravi ustrezne podatke o rabi in stro{kih 
za energijo ter zna~ilnostih stavb, ki so potrebni za pripravo 
razpisne dokumentacije.

3. Razvoj projekta, kamor sodijo postavitev ciljev in dolo~itev 
splo{nih pogojev projekta, kot so doba trajanja pogodbe, 
izbira pogodbenega modela, predmet garancije, vi{ina 
investiranih sredstev in podobno.

4. Objava javnega razpisa in oddaja del, kjer ponudniki na 
podlagi zahtev iz razpisne dokumentacije oddajo ponudbe, 
ki jih naro~nik ovrednoti, potem pa v procesu pogajanj 
sklene pogodbo z najprimernej{im ponudnikom.

5. Izvedba ukrepov in izvajanje glavne faze projekta, kjer 
izvajalec izvede predvidene ukrepe URE in za~ne dosegati 
zmanj{anje rabe in stro{kov za energijo.
Prvi projekt pogodbenega zagotavljanja prihranka energije 

v Sloveniji se `e izvaja v Mestni ob~ini Kranj. Pogodba med 
naro~nikom in izvajalcem je bila podpisana novembra 2001, od 
1. septembra 2002 pa poteka glavna faza projekta, ki smo ga 
podrobneje predstavili tudi v lanski novembrski {tevilki biltena.
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DNEVI ENERGETIKOV 2003

Pet let Dnevov energetikov 2003
V torek in sredo, 15. in 16. aprila 2003, je bilo v Portoro`u 

`e 5. sre~anje energetskih mened`erjev Slovenije, ki se ga je 
tokrat udele`ilo 141 predstavnikov iz 99 podjetij in organizacij. 
Podobno kot prej{nja leta jih je tudi tokrat najve~, kar dobro 
polovico, pri{lo iz industrije, petino iz podjetij za energetsko 
oskrbo ter po slabo desetino iz bolni{nic in hotelov ter 
projektivnih in in`enirskih organizacij. Med udele`enci tokrat 
prvi~ ni bilo predstavnikov dobaviteljev opreme ter raziskovalnih 
in izobra`evalnih organizacij.

IBJ - In`enirskega biroja Janu{ iz Celja, denarno nagrado pa 
so si razdelili Matja` Hed`et in Franc Janu{ iz IBJ-ja ter Brane 
Cokan in Bo{tjan Zupan~i~ iz Engrotu{a.

Struktura udele`enih organizacij

Leto{nji energetsko u~inkoviti nagrajenci

Gibanje specifi~nih porab elektri~ne energije, koksa in vode v 
obdobju od 1998 do 2002

Vsako leto lahko udele`enci posvetovanje tudi ocenijo in tako 
prispevajo k {e ve~ji kakovosti prihodnjega sre~anja. Ob najvi{ji 
mo`ni oceni 5 je bila vsebina tokratnega posveta ocenjena z 
oceno 4,1, izbira predavateljev s 4,0, organizacija posveta pa s 
4,3. Pri organizaciji je bila tokrat najslab{e, z oceno 3,8, ocenjena 
postre`ba med odmori, z najvi{jo oceno 4,5 pa tehni~na 
opremljenost prostora. Med predavatelji sta najvi{jo oceno prejela 
Vilma Fece iz Gorenja, lanskoletnega energetsko u~inkovitega 
podjetja, in sicer 4,6, in Bo{tjan ^eperlin iz Vinproma, 4,5, za 
svojo predstavitev absorpcijskih hladilnih sistemov, med vodji 
sekcij pa je bil s 4,7 najbolje ocenjen dr. Peter Novak. Prihodnje 
leto si udele`enci `elijo {e ve~ primerov iz prakse, predstavitev 
vseh projektov, ki so se potegovali za nagrado za energetsko 
u~inkovitost, konkretne primere trgovanja z emisijami CO2, 
prispevke s podro~ja trgovanja z elektri~no energijo in {e kaj. Na 
svidenje torej prihodnje leto, predvidoma 22. in 23. aprila, na 
Dnevih energetikov 2004.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Energetsko u~inkoviti nagrajeni
AURE in revija Gospodarski vestnik sta prvi dan sre~anja `e 

sedmi~ podelila priznanje za energetsko u~inkovito podjetje, 
treji~ pa priznanje za energetsko u~inkovit projekt. Energetsko 
u~inkovito podjetje 2003 je med 12 prijavljenimi podjetji 
postal Livar, d. d., iz Ivan~ne Gorice, nagrado za energetskega 
mened`erja 2003 pa je prejel Toma` Trobi{. Prvi~ so bila letos 
podeljena tudi priznanja za prispevek k energetski u~inkovitosti 
podjetja, ki so jih dobili Darko Cafuta iz Tovarne papirja 
Medvode, Robert Ferko iz Droge Portoro` in Anton Jan~i~ 
iz Uniorja Zre~e. Nagrada za energetsko u~inkovit projekt 
2003 je med trinajstimi prijavami pripadla trigeneraciji v 
poslovno-trgovskem in skladi{~nem objektu Engrotu{ v Celju 

industrijska podjetja

bolni{nice, hoteli

upravni organi, ustanove in 
zdru`enja

7.1 %4.0 %

9.1 %

10.1 %

15.2 %
54.5 %

javna podjetja in podjetja za 
energetsko oskrbo

projektivne in in`enirske organizacije

ostali

Za energetsko u~inkovitost letos 
nagrajen Livar, d. d.

Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d. d., ki deluje 
na dveh lokacijah, in sicer v Ivan~ni Gorici in ^rnomlju, je 
podjetje z dolgoletno livarsko tradicijo. Nekaj ve~ kot 630 
zaposlenih proizvede letno 28.400 ton razli~nih ulitkov iz sive 
in nodularne litine.

Podjetju je z ve~ kot 120 milijoni tolarjev vrednimi 
investicijami v sodobne sisteme odsesovanja in filtriranja 
odpadnih plinov iz kupolke, izdelavo sistema za nadzor 
koni~ne porabe elektri~ne energije, z nakupom sodobnih 
zra~nih kompresorjev in podobnim med letoma 1999 in 2002 
ob hkratnem pove~anju proizvodnje za skoraj tretjino uspelo 
za 40 odstotkov zni`ati specifi~no rabo energentov na tono 
proizvodnje. Porabo elektri~ne energije so tako zni`ali za 12, 
koksa za 15 in vode celo za 50 %.

Za izvajanje ukrepov u~inkovite rabe energije so leta 
2000 v podjetju opravili tudi energetski pregled, v katerem 
so opredelili obstoje~e stanje in oblikovali predloge za 
odpravo pomanjkljivosti ter za~eli povsod tam, kjer je {lo za 
organizacijske ukrepe ali manj{e investicije, takoj izbolj{evati 
energetsko u~inkovitost. Tako so bili `e med izvajanjem 
pregleda izvedeni ukrepi za optimizacijo razsvetljave, odpravo 
pu{~anj komprimiranega zraka, za obnovo stavb in ogrevalnih 
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DNEVI ENERGETIKOV 2003

^e izhajamo iz temeljne 
vloge direktorja, od katerega 
lastniki pri~akujejo uspe{no 
vodenje dru`be oziroma 
ve~anje vrednosti njihovega 
premo`enja, potem je jasno, 
da moram s svojimi postopki 
in na~inom vodenja dosegati 
zastavljene cilje. Eden izmed 
njih je tudi u~inkovito 
upravljanje z materiali in energijo, ki vstopajo v na{ 
proizvodni proces, in sicer tako, da zmanj{amo stro{ke 
in obremenitev okolja. Obe omenjeni komponenti sta v 
livarstvu {e kako pomembni.

Odlo~itev o vodenju dru`be k u~inkoviti rabi energije 
smo sprejeli `e pred ~asom. V ta proces sem vklju~en 
predvsem kot ~lovek, ki skrbi, da se aktivnosti ne 
ustavljajo, saj zahtevajo od mojih sodelavcev poleg 
strokovnega tudi veliko organizacijskega znanja, med 
drugim tudi na podro~ju ozave{~anja sodelavcev o 
pomembnosti u~inkovite rabe energentov.

Stanislav Osterman, direktor podjetja Livar, d. d.

sistemov, sanacijo kriti~nih mest v proizvodnji in podobno.
Na podlagi popisa stanja so v podjetju izdelali tudi kratkoro~ni 

plan investicij z vidika u~inkovite rabe energije ter za~eli izvajati 
ve~ podprojektov, med njimi tudi projekt ciljnega spremljanja 
rabe energije, od katerega v prihodnje najve~ pri~akujejo. V 
podjetju se seveda zavedajo, da za u~inkovito zmanj{anje 
rabe energije ni dovolj le namestitev programske opreme, saj 
je treba pred tem izdelati energetsko analizo podjetja, uvesti 
energetski mened`ment ter dolo~iti glavne porabnike energije, 
energetske potenciale in karakteristi~ne kazalce podjetja. Prav 
kakovost kazalcev in dolo~itev odgovornih oseb po posameznih 
energentih pa sta bistvena za u~inkovitost sistema spremljanja 
in za interes zaposlenih za u~inkovito ravnanje z energijo.

Za prizadevanja na podro~ju u~inkovite rabe energije je Livar 
letos prejel nagrado energetsko u~inkovito podjetje, Toma` 
Trobi{, tel.: 01/78 69 988, e-po{ta: tomaz.trobis@livar.si, pa je 
postal energetski mened`er 2003.

energetski pregled podjetja. @e med energetskim pregledom 
smo tam, kjer za to niso bila potrebna ve~ja vlaganja, takoj 
ukrepali. Pri tem lahko re~em, da sta za uspeh klju~nega 
pomena postopno ozave{~anje vseh zaposlenih na podro~ju 
u~inkovite rabe energije in uvajanje odgovornosti za rabo 
energije v posameznem centru. Prav odgovorni za rabo 
energije so bistveno prispevali k nenehnemu obvladovanju 
rabe energentov. Uvajamo tudi sistem motiviranja, ki bo 
najuspe{nej{e za njihov prispevek tudi ustrezno stimuliral.

Toma` Trobi{ (prvi z desne) prejema nagrado za energetskega 
mened`erja 2003

Kak{no vlogo ima pri izvajanju dejavnosti na podro~ju 
energetske u~inkovitosti energetski mened`er?

Vloga energetskega mened`erja je za u~inkovitej{o rabo 
energije odlo~ilna, saj je energetski mened`er dejansko vezni 
~len med vsemi dejavniki v procesu podjetja. Skrbi tako za 
ozave{~anje zaposlenih na podro~ju u~inkovite rabe energije 
kot tudi za potrebna finan~na sredstva za energetske investicije, 
ki pa so v~asih tudi zaradi svoje energetske u~inkovitosti vi{ja, 
saj je tudi oprema sodobnej{a. Energetski mened`er s svojo 
strokovnostjo in polo`ajem v podjetju dosega bistveno bolj{e 
rezultate, kot lahko to stori vodja energetike, ki z imenovanjem 
energetskega mened`erja dobi podporo v najvi{jem vrhu 
podjetja.
Kaj vam pomeni prejeto priznanje za energetskega 
mened`erja 2003? Se vam zdi, da so prizadevanja za ve~jo 
energetsko u~inkovitost v slovenskem prostoru `e ustrezno 
prepoznana in vrednotena?

Priznanje mi osebno pomeni zelo veliko, in sicer ne samo 
meni, ampak celotnemu kolektivu, predvsem pa ~lanom 
projektne skupine, ki so zaslu`ni, da sem prejel tako laskav 
naziv, ki iz leta v leto dobiva v dru`bi ve~jo veljavo in je v njej 
bolj prepoznaven. Temu v prid govori tudi vsako leto ve~je 
{tevilo prijavljenih kandidatov.
In za konec - kak{en bi bil, ali pa morda `e je, va{ moto za 
delo na podro~ju energetske u~inkovitosti?

^e mota ne bi imel, potem ne bi bil prejemnik nagrade. 
Z u~inkovito rabo energije se kot “povratnik” ukvarjam `e od 
leta 1986 in prav zni`evanje rabe in s tem razbremenjevanje 
okolja {kodljivih vplivov ter nenehno zni`evanje stro{kov so 
izzivi, ki ti vedno dajo dober rezultat. Vsekakor pa `elim k skrbi 
za energetsko u~inkovitost pritegniti ~im ve~ zaposlenih, ~e `e 
ne prav vseh.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Toma` Trobi{, Livar, d. d. - 
energetski mened`er 2003
Katera je bila tista glavna prelomnica, ki je v podjetju Livar 
spodbudila izvajanje dejavnosti na podro~ju u~inkovite rabe 
energije?

Lahko bi rekel, da je bilo prelomnic ve~, dejansko pa je in 
bo ostala glavna samo ena, ki se je zgodila leta 1999, ko se je 
vodstvo dru`be zavezalo u~inkoviti rabi energije in zavestnemu 
zni`evanju okoljskih obremenitev zaradi neu~inkovite rabe 
energije.
Kako ste za~eli izvajati ukrepe u~inkovite rabe energije in kaj 
je bilo po va{em mnenju klju~nega pomena za va{ uspeh? 

Izvajanja ukrepov smo se lotili po na~elu projektnega 
vodenja, kjer smo opredelili tako namenske in objektne cilje 
kot tudi `elje, potrebe in omejitve. Za~eli smo z glavnim 
projektom ciljnega spremljanja rabe energije in opravili 
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ENERGETSKO U^INKOVITI

Trgovsko podjetje Engrotu{ se je leta 2001 odlo~ilo postaviti 
poslovno-trgovski in skladi{~ni center z osmimi kinodvoranami, 
prodajnim centrom ter pisarni{kim in skladi{~no-hladilni{kim 
delom s skupno povr{ino 30.000 m2. Objekt naj bi se nahajal 
ob `e obstoje~em kompleksu trgovskega podjetja ob Cesti v 
Trnovlje v Celju.

Trigeneracija v energetskem objektu Engrotu{, d. o. o.
obstoje~i razvod zemeljskega plina s tlakom 3 bar, predstavljata 
sistem soproizvodnje toplote in elektri~ne energije (SPTE). 
Proizvedena toplota temperaturne ravni 95 °C se v absorpcijskem 
hladilnem agregatu porablja za pripravo hladne vode za potrebe 
klimatizacije objekta Planet Tu{, posredno, prek prenosnika 
toplote in sistema centralnega ogrevanja, pa se z njo ogreva 
tudi prostore. Plinska motorja in absorpcijski hladilni agregat 
sestavljajo tako imenovani sistem trigeneracije, ki omogo~a 
hkratno proizvodnjo toplote, hladu in elektri~ne energije.

Sistem trigeneracije pokriva 70 % vseh potreb po 
toploti in hladu ter polovico potreb po elektri~ni energiji. 
Manjkajo~i toplota in elektri~na energija sta zagotavljeni iz 
omre`ij daljinskega vro~evodnega ogrevanja oziroma elektro 
distribucije, hlad pa poleg absorpcijskega hladilnega agregata 
proizvajajo tudi kompresorji (125 kWe, 360 kWh). V primerjavi 
z lastno kotlovnico predstavlja sistem trigeneracije 81,5 mio SIT 
prihrankov stro{kov za energijo letno, za 1.785 ton na leto pa 
so ni`je tudi emisije CO2.

Sestava posameznih objektov v okviru poslovno-
trgovskega in skladi{~nega centra je ponujala ve~ mo`nosti 
oskrbe z energijo. Na podlagi analiz, ki so se nana{ale na 
tehni~no, ekonomsko in okoljsko sprejemljivost ter varnost 
obratovanja smo se odlo~ili za investicijo v projekt lastne 
proizvodnje toplote, elektrike in hladu. Ker je obratovanje 
sistema {ele v za~etni fazi, njegovo u~inkovitost {e 
preverjamo. Glede na to, da si prizadevamo biti stro{kovno 
u~inkovito ter hkrati dru`beno in okoljsko odgovorno 
podjetje, bomo v podobne, okolju prijazne in energetsko 
u~inkovite projekte investirali tudi v prihodnje.

Brane Cokan, vodja investicij, Engrotu{, d. o. o., Celje

Energetski sistem za nov poslovni kompleks je investitor 
financiral iz lastnih sredstev, vra~ilni rok investicije (gradbeni 
in strojni del), vredne 350 mio SIT, pa je seveda odvisen 
od {tevilnih dejavnikov, kot so npr. {tevilo obratovalnih ur, 
cena goriva, prodajne in nakupne cene elektri~ne energije, 
vzdr`evanje sistema in podobno. Lastna proizvodnja toplote, 
elektrike in hladu ob izpolnjenem pogoju izrabe celotnega 
potenciala vlo`enega goriva oziroma porabe celotne 
proizvedene elektri~ne energije in toplote za ogrevanje in 
hlajenje, torej ob ~im ve~jem {tevilu obratovalnih ur na leto 
(7.000 ur letno), ter ob
• letni porabi elektri~ne energije v kompleksu 10.710 MWh,
• letni porabi tople vode za ogrevanje v kompleksu 

7.700 MWh in
• letni porabi zemeljskega plina za sistem SPTE 

2.300.000 nm3,
pomeni 4-letno vra~ilno dobo investicije.

Projekt sistema oskrbe poslovno-trgovskega in skladi{~nega 
objekta Engrotu{, d. o. o., Celje, s toploto, hladom in elektri~no 
energijo je bil aprila letos med trinajstimi prijavljenimi izbran za 
energetsko u~inkovit projekt 2003.

Matja` Hed`et, IBJ, d.o.o., Celje
Telefon: 03/427 42 74, E-po{ta: ibj@siol.net

Investitor se je pred izgradnjo kompleksa odlo~il za izdelavo 
programa u~inkovite oskrbe s toploto, hladom in elektri~no 
energijo v obliki {tudije izvedljivosti predvidene investicije, ki 
smo jo izdelali v In`enirskem biroju Janu{, d. o. o., Celje, ter 
kasneje za izvedbeno dokumentacijo. Na podlagi gradbene 
zasnove, tehnolo{kih zahtev in predvidenega na~ina delovanja 
posameznih objektov, ki imajo zelo razli~ne obratovalne zahteve, 
je bila najprej narejena analiza toplotnih izgub in dobitkov 
kompleksa, razli~ne mo`ne re{itve za oskrbo kompleksa z 
energijo pa so bile nato ocenjene glede na tehni~no, ekonomsko 
in okoljsko sprejemljivost ter varnost obratovanja. Med 
mo`nostmi izgradnje lastne kotlovnice ali sistema trigeneracije 
ter priklju~itve na sistema daljinske toplote in elektro distribucije 
je bil izbran sistem trigeneracije, ki zadovoljuje tako potrebe 
po toploti za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ter 
elektri~ne energije za razsvetljavo, klimatizacijo, prezra~evanje 
ter pogon tehnolo{ke opreme in pomo`nih strojev, kot tudi 
potrebe po hladu za hlajenje lastnih poslovnih in pomo`nih 
prostorov. Za oskrbo objektov z vsemi potrebnimi osnovnimi 
tehnolo{kimi mediji, toplo vodo, elektri~no energija in hladom 
je bila postavljena posebna energetska postaja.

Energetski sistem sestavljajo naslednji funkcionalno 
samostojni podsklopi, katerih delovanje je medsebojno 
usklajeno in omogo~a tako vzporedno kot tudi obto~no 
obratovanje energetskega sistema:
• hladilni sistem za hlajenje hladilnice,
• hladilni sistem za hlajenje skladi{~, zorilnice in delno tudi 

trgovskega dela,
• plinska motorja z notranjim zgorevanjem z generatorjem 

elektri~ne energije, vsak nazivne mo~i 620 kWt in 500 kWe,
• absorpcijski hladilni agregat nazivne hladilne mo~i 892 kWh, 

ki porablja odpadno toploto plinskih motorjev z notranjim 
zgorevanjem (1.239 kWt).
Plinska motorja z notranjim zgorevanjem, ki sta priklju~ena na 

Shema nadzornega sistema priprave hladne vode z 
absorpcijskim hladilnim agregatom
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ENERGIJA V EVROPI

Dr`ave Evropske unije mo~no podpirajo industrijska in 
tudi druga podjetja, da se prostovoljno obve`ejo, da bodo 
zmanj{evala rabo energije in zni`evala emisije toplogrednih 
plinov (TGP), v zameno za to pa jim omogo~ijo razli~ne 
“ugodnosti”, kot so ni`je takse na energente, emisije, ni`ji 
davki in podobno. Pogosto so taki prostovoljni sporazumi 
sklenje ni med dr`avo in posameznimi podjetji ali gospodar-
skimi zdru`enji iz energetsko intenzivnih panog, saj gre za 
koli~insko velike prihranke. Vendar take prostovoljne ideje ne 
nastajajo le znotraj panog, ampak tudi na {ir{em evropskem 
obmo~ju: zadnji primer je pobuda Evropske ko misije, ki vabi 
po djet ja v Evropi k zmanj{anju rabe energije za razsvet ljavo 
(GreenLight). Program Gre en Light je prostovoljn a ini cia ti va 
za zmanj {an je emisij TGP v jav nem in industrijs kem sektorju 
z na  me nom, da part ner ji (po djetja, javna ali privatna) pred 
Evropsko komisijo ob lju bi jo, da bodo pri razsvetljavi upo rablja-

li le ener   get s ko 
var~   ne teh  no  lo-
 gije in po s top  ke, 
in sic er, pr vi~, 
ka dar je to eko-
noms ko upra vi~-
eno, in, dru  gi~, 
ka dar se ra ven 
os ve tlit ve s tem 
vsaj ohrani ali 
iz bolj {a.
Program Green-
Light je Di  rek  ci ja 
Ev rops ke ko  mi  si-
je za ener gi jo in 
transport za ~e la 

izvajati leta 2000 in je apri la 2003 vklju~eval 91 podjetij, multi-
na cio nalk, ob ~in in javnih podjetij iz vse Evrope. Temeljni cilj 
pro grama Green Light je zmanj{ati rabo energije za razsvetl-
javo v Evropi in tako zni`ati emisije TGP, hkrati pa ob zni`anih 
stro{kih izbolj{ati ali vsaj ohraniti kvaliteto osvetlitve.

Glavni element programa je podpis registracijskega 
obrazca, ki ga podpi{eta sodelujo~e podjetje (partner) in 
Evropska komisija, s katerim se podjetje obve`e, da bo:
• za obstoje~e prostore - ali izbolj{alo vsaj 50 % vseh 

primernih prostorov (ki jih ima v lasti ali dolgoro~nem 
najemu) ali zni`alo rabo energije za razsvetljavo za najmanj 
30 %. Primerni prostori so tisti, v katerih so izbolj{ave pri 
razsvetljavi ekonomsko upravi~ene.

• za nove prostore - izbralo tako re{itev, pri kateri ne bo 
obstajala nobena druga re{itev, ki bi ohranila ali izbolj{ala 
kvaliteto osvetlitve izbrane re{itve, porabila manj elektrike 
in predstavljala dodatno investicijo, ki bi bila ekonomsko 
upravi~ena.

• zaklju~ilo izvedbo izbolj{av v petih letih od pristopa k 
programu, po{iljalo poro~ila o napredku in dolo~ilo 
mened`erja, odgovornega za izvedbo programa.
Program je v celoti prostovoljen, ~e pa partnerju zahtev 

programa ne uspe izpolniti, je lahko iz njega izlo~en, seveda 
pa se vanj lahko ponovno uvrsti, ko zahteve izpolni.

GreenLight - prostovoljni program za energetsko 
u~inkovito razsvetljavo

Ker podjetja, ki pristopijo k iniciativi GreenLight, v 
programu izvajajo zgolj prostovoljne aktivnosti, je motiv za 
njihovo sodelovanje predvsem njihova lastna `elja, da na 
podro~ju razvetljave ravnajo var~no in jih po tem prepoznava 
tudi {ir{a javnost.

Mag. Toma` Fatur, IJS/CEU

Program GreenLight aktivno pod-
pirajo nacionalne energetske agencije 
15 zahodnoevropskih dr`av, konec 
leta 2002 pa se jim je z nacionalnimi 
kontaktnimi to~kami pridru`ilo tudi 
11 dr`av vzhodne in srednje Evrope, 
med drugim tudi Slovenija. Za slo-
vensko nacionalno kontaktno to~ko je bil izbran Center 
za energetsko u~inkovitost Instituta “Jo`ef Stefan”, 
ki bo ob podpori Agencije za u~inkovito rabo energije 
leta 2003 pripravil {tevilne informacijske materiale in 
zagotovil podporo slovenskim podjetjem kot vzpodbudo 
za vklju~itev v program GreenLight. Tako predvidevamo, 
da bosta {e letos na voljo osnovni material in spletna stran 
v slovenskem jeziku, organizirani bosta dve promocijski 
sre~anji, k sodelovanju pa bomo seveda povabili tudi 
ponudnike opreme za (energetsko u~inkovito) razsvetljavo 
in na~rtovalce tovrstnih sistemov. Projekt se je za~el maja 
2003, s posameznimi fazami projekta pa vas bomo redno 
seznanjali v biltenu in na spletnih straneh IJS/CEU ter 
AURE. Podjetja, ki jih omenjena pobuda zanima (nekaj 
jih je to `e izjavilo), pa se lahko takoj obrnejo na izvajalca 
projekta, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko 
u~inkovitost, Jamova 39, 1000 Ljubljana, telefon: 01/
588 52 10, e-po{ta: ceu@ijs.si. K sodelovanju so vabljena 
tako podjetja, ki `elijo var~evati z elektri~no energijo pri 
razsvetljavi, kot tudi ponudniki energetsko var~ne opreme 
za razsvetljavo.

Podjetjem, ki pristopijo k programu, Evropska komisija 
ne prispeva sredstev za izbolj{ave razsvetljave (partnerji ta 
zagotovijo sami), jih pa podpira in jim zagotavlja potrebne 
informacije, vire informacij in javno priznanje (plakete na 
zgradbah, ogla{evanje, ekskluzivno pravico do uporabe 
logotipa GreenLight, nagrade itd.). Druge koristi za partnerje 
so {e prihranek pri stro{kih za energijo, bolj kakovostna 
osvetlitev, tehni~na podpora podjetij za energetske storitve, 
javno razgla{anje, da sodelujejo v evropskem programu za 
zni`anje emisij CO2, torej da so “zeleno” oz. “okoljevarstveno 
usmerjeno podjetje”, javne ustanove, vklju~no z Evropsko 
komisijo, pa jim omogo~ajo tudi brezpla~no publiciteto 
o njihovem sodelovanju. Kot podporniki GreenLighta se 
lahko vklju~ijo tudi podjetja, ki se ukvarjajo z razsvetljavo 
in jih zanimata promocija programa GreenLight ter pomo~ 
sodelujo~im podjetjem. V zameno jim program nudi 
javno priznanje za njihov prispevek k podpori programa 
GreenLight.
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ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkovRast trga fotovoltai~nih celic

Leta 2002 se je svetovna proizvodnja fotovoltai~nih celic 
pove~ala za tretjino. Japonska ostaja z 251 MWp proizvedenih 
fotovoltai~nih celic {e naprej vodilna svetovna proizvodna 
sila, v Evropi pa najve~, 57 MWp, fotovoltai~nih celic izdelajo 
v Nem~iji. V EU se je instalirana kapaciteta fotovoltai~nih 
sistemov v primerjavi z  letom 2001 pove~ala za 37,7 % in 
tako dosegla 392 MWp, ve~ino novih sistemov, ve~ kot tri 
~etrtine, pa so vgradili v Nem~iji. ^eprav se trg s fotovoltaiko 
razvija, pa ostaja zaradi svoje tesne povezave z nacionalnimi 
programi za uvajanje fotovoltai~nih sistemov, povezanih 
z elektro omre`jem, {e naprej zelo ob~utljiv. Podrobnosti 
o razvoju trga s fotovoltai~nimi celicami najdete na http:
//www.eufores.org/proj_eurobserv.htm/.

Creating the Market for the Energy Services 
Company (ESCOs) Industry in Europe

Mednarodna konferenca o trenutnem statusu, mo`nostih 
in izzivih evropskih ESCO-jev.
Datum: 22. - 23. maj 2003
Kraj: Milano, Italija
Informacije: http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/events/

6. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Redno sre~anje slovenskih elektroenergetikov.
Datum: 26. - 30. maj 2003
Kraj: Portoro`
Informacije: http://www.cigre-drustvo.si/index-SLO.html/

European Council for an Energy Efficient Economy 
- Summer Study 2003

Tema leto{nje konference so inteligentne energetske 
re{itve za trajnostni razvoj.
Datum: 2. - 7.junij 2003
Kraj: Azurna obala, Francija
Informacije: http://www.eceee.org/

4th International Conference on Cold - Climate 
Heating, Ventilating & Air - Conditioning

Konferenca se osredoto~a na specifi~ne probleme s 
podro~ja ogrevanja, prezra~evanja in klimatizacije na 
obmo~jih s hladnej{im podnebjem.
Datum: 15. - 18. junij 2003
Kraj: Trondheim, Norve{ka
Informacije: http://www.energy.sintef.no/arr/CC2003/

The first European Solar Thermal Energy 
Conference

Konferenca o solarni toploti v Evropi, ki poteka v povezavi 
s sejmom Intersolar 2003.
Datum: 26. - 27. junij 2003
Kraj: Freiburg, Nem~ija
Informacije: http://www.estec2003.org/

Program “Inteligentna energija za 
Evropo” odobren

V sredo, 23. aprila 2003, je komisija za industrijo, zunanjo 
trgovino, raziskave in energijo pri Evropskem parlamentu v 
drugem branju odobrila program “Inteligentna energija za 
Evropo”, o katerem smo ob{irneje pisali `e v lanski novembrski 
{tevilki biltena. Prora~un programa, ki bo nasledil obstoje~e 
evropske programe s podro~ja energije, bo s predvidenih 215 
zmanj{an na 200 mio €. Ob tem se bo prora~un programa 
za promocijo URE in proizvodnje energije iz OVE v dr`avah v 
razvoju pove~al za skoraj 80 %, prora~un vseh ostalih podro~ij 
pa se bo zmanj{al za okoli 15 %.


