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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
BORZA ZA LESNO BIOMASO

NEP - INTERVJU Z MAG. @EBELJANOM

ENERGETSKO U^INKOVIT UNIOR - PROGRAM TURIZEM

[IRITEV IN ENERGETSKA POLITIKA EU

@e po prvem ~etrtletju lahko leto{nje leto na podro~ju 
energetike ozna~imo za prelomno. Tik pred vklju~itvijo v EU 
so se s sprejetjem v Dr`avnem zboru RS zaklju~ili trije zahtevni 
projekti.

Resolucija o nacionalnem energetskem programu (NEP), 
ki jo je Dr`avni zbor sprejel 6. aprila, je osrednji strate{ki in 
planski dokument prihodnjega razvoja energetike. NEP sloni 
na treh stebrih trajnostnega razvoja, ki zagotavljajo zanesljivost 
in konkuren~nost oskrbe Slovenije z energijo ter obvladovanje 
negativnih vplivov energetike na okolje. Zanesljivost energetske 
oskrbe bo zagotovljena z ohranjanjem razpolo`ljivosti 
energetskih virov na dana{nji ravni, z dvigovanjem zanesljivosti 
energetskih omre`ij in kakovosti oskrbe, z u~inkovito rabo 
energije (URE), z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) 
ter z ohranjanjem ve~inskega dele`a lastni{tva dr`ave v vseh 
energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo 
in pri vseh obveznih republi{kih gospodarskih javnih slu`bah. 
Glavni cilji na podro~ju zagotavljanja konkuren~nosti oskrbe 
z energijo so pospe{eno odpiranje trgov z elektri~no energijo 
in zemeljskim plinom, u~inkovito in pregledno delovanje 
reguliranih energetskih dejavnosti ter spodbujanje raziskav in 
tehnolo{kega razvoja pri proizvodnji in rabi energije.

Prelomno leto za energetiko
in delovanje dolo~enih vrst naprav v skladu z Direktivo o 
prepre~evanju in nadzorovanju onesna`enja okolja. Uvedba teh 
dovoljenj bo zaradi obvezne uporabe najbolj{ih razpolo`ljivih 
tehnologij pomembno vplivala tudi na ve~jo energetsko 
u~inkovitost v industriji in pri ve~jih proizvajalcih energije. Poleg 
`e uveljavljenih ekonomskih instrumentov ZVO uvaja novega, 
in sicer trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Z vklju~itvijo 
v evropski sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, ki se za~ne 
1. 1. 2005, bodo upravljavci naprav potrebno zmanj{anje 
emisij lahko dosegali ekonomsko optimalno.

Tu so {e spremembe Energetskega zakona (EZ), sprejete 
23. aprila, ki se nana{ajo predvsem na uskladitev trga z elektri~no 
energijo in zemeljskim plinom z novimi pravili delovanja 
notran je ga trga z energijo v EU. Tako trg z elektri~no energijo 
kot tudi z zemeljskim plinom bo od 1. julija letos odprt za vse 
odjemalce, razen za gospodinjstva. Za ta se bo odprl 1. 7. 2007.

Z novelo EZ so uvedena tudi potrdila o izvoru elektrike. 
Uporabniki elektri~ne energije bodo od 1. 1. 2005 tako 
obve{~eni, ali je elektrika proizvedena iz fosilnih goriv ali OVE. 
Pomembna je tudi poenostavitev, saj po novem ne bo ve~ 
potrebna licenca za proizvodnjo elektri~ne energije in toplote 
za daljinsko ogrevanje do 1 MW.

S temi tremi dokumenti, ki bodo pomembno zaznamovali 
prihodnji razvoj energetike in varstva okolja, zakonodajno 
usklajeni vstopamo v EU. Za~enja se obse`no in naporno delo 
za doseganje zastavljenih ciljev, ki jih bo mogo~e uresni~iti 
le z aktivno vklju~itvijo in sodelovanjem vseh dejavnikov: 
dr`avnih organov, lokalnih skupnosti, porabnikov energije v 
gospodinjstvih, industriji, v storitvenem in javnem sektorju ter 
prometu, podjetij za oskrbo z energijo, ponudnikov energetske 
opreme in storitev, izobra`evalnih, raziskovalnih in razvojnih 
organizacij, finan~nih institucij, nevladnih organizacij, medijev 
in drugih.

Mag. Janez Kopa~, minister

Pri obvladovanju negativnih vplivov na okolje igrajo 
v NEP najpomembnej{o vlogo pove~anje proizvodnje 
elektri~ne energije iz OVE in sistemov soproizvodnje z 
visoko u~inkovitostjo, pove~anje dele`a OVE za ogrevanje, 
uvedba biogoriv v prometu ter u~inkovitej{e ravnanje 
z energijo v vseh sektorjih rabe energije, s posebnim 
poudarkom na javnemu sektorju.

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO), ki je bil sprejet 31. 
marca, prina{a vrsto novosti, predvsem zaradi prenosa novih 
direktiv EU ter vklju~itve obveznosti iz mednarodnopravnih 
aktov, kot sta Kjotski protokol in Århu{ka konvencija. Najve~ja 
novost ZVO je uvedba okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo 
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RAZPISI AURE

Pove~anje energetske u~inkovitosti
v starej{ih stanovanjskih stavbah

5. marca je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis za 
ob~ane v vi{ini 70 milijonov SIT. Razpis je namenjen finan~nim 
spodbudam za investicije v pove~anje energetske u~inkovitosti 
starej{ih stanovanjskih stavb (za~etek gradnje leta 1980 ali 
prej), in sicer za izolacijo fasade, podstre{ja ali strehe nad 
ogrevanim podstre{jem ter obnovo in zamenjavo oken. Z 
izvedenimi ukrepi je treba prihraniti najmanj 10.000 kWh 
toplote na leto. Do roka za prvo odpiranje (3. maj) je prispelo 
188 vlog. ^e bodo vsi predlagatelji vloge ustrezno dopolnili, 
bo `e po prvem odpiranju porabljenih okoli 45 milijonov SIT. 
Naslednje odpiranje bo 1. junija 2004.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Agencije 
(http://www.gov.si/aure) in Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo (http://www.gov.si/mop), naro~ite pa jo lahko tudi s 
pisnim zahtevkom na naslov Agencije ali po faksu 01/300 69 91. 
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na 
Agenciji in v energetsko svetovalnih pisarnah pri poobla{~enih 
energetskih svetovalcih, ki predlagateljem nudijo tudi nasvete o 
vrsti ukrepov v stavbi in pomo~ pri pripravi vloge.

Jo`ef Poga~nik, AURE

Izraba OVE in energetska izraba
lesne biomase za pravne osebe

Javna razpisa s podro~ja OVE za pravne osebe in samostojne 
podjetnike, ki smo ju podrobneje predstavili v prej{njem 
biltenu, sta bila objavljena v Uradnem listu RS, {t. 53/04. 
Razpis za izrabo OVE v vi{ini 110 milijonov SIT je namenjen 
dodeljevanju nepovratnih sredstev za izrabo geotermalne 
energije in vgradnji toplotnih ~rpalk za toplo vodo, nadalje 
vgradnji sprejemnikov son~ne energije za pripravo tople vode 
ter postavitvi avtonomnih elektrarn na sonce ali veter. Drugi 
razpis v vi{ini 162 milijonov SIT pa je namenjen spodbujanju 
investicijskih ukrepov za energetsko izrabo lesne biomase.

Dodatne informacije: mag. Jani Turk, tel.: 01/ 300 69 95, 
e-po{ta: jani.turk@gov.si

Energetska izraba lesne
biomase v gospodinjstvih

Razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za 
energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih v vi{ini 
40 milijonov SIT je bil objavljen 6. februarja letos v Uradnem 
listu RS, {t. 11/04. Agencija z nepovratnimi sredstvi spodbuja 
vgradnjo kurilnih naprav na polena, pelete in sekance. Do zdaj 
so bila opravljena tri odpiranja, prispelo pa je 53 ustreznih vlog. 
Najve~ vlog je za kurilne naprave na polena, prejeli smo jih 
34, za kurilne naprave na sekance je pri{lo 14 vlog, za kurilne 
narave na pelete pa 5. Naslednje odpiranje vlog bo prvi ~etrtek 
v juniju.

Mag. Jani Turk, AURE

[tudije izvedljivosti za projekte DOLB
V okviru projekta GEF je bil 12. marca (Uradni list RS,

{t. 23/04) objavljen javni razpis za sofinanciranje {tudij 
izvedljivosti za projekte daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
(DOLB) v letu 2004. Razpis je namenjen lokalnim skupnostim, 
ki nameravajo letos izdelati {tudije izvedljivosti za sisteme DOLB 
in so s strate{kim partnerjem `e podpisale pismo o nameri za 
vlaganje v tovrstne projekte. Na prvih dveh odpiranjih so sredstva 
prejeli {tirje prosilci, tako da je od razpisanih 12 milijonov SIT 
na voljo {e okoli 8,3 milijonov. Mo`na vi{ina sofinanciranja 
zna{a najve~ 1,6 milijonov SIT oziroma najve~ do 50 % zneska, 
navedenega v pogodbi med prosilcem in izvajalcem {tudije, 
izbranem na podlagi javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo 
dobite na spletni strani Agencije.

Dodatne informacije: Lojze [ubic, tel.: 01/300 69 81, 
e-po{ta: lojze.subic@gov.si

Izraba OVE v gospodinjstvih
Razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za 

izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, ki je bil 
objavljen 6. februarja letos (70 milijonov SIT), se je zaradi 
porabe sredstev zaklju~il. Opravljeni sta bili dve odpiranji vlog, 
na prvo je prispelo 667 vlog, na drugo 198, skupaj torej 865. 
597 vlog je prispelo za vgradnjo toplotnih ~rpalk za ogrevanje 
sanitarne vode, 244 za vgradnjo solarnih sistemov, 24 pa za 
vgradnjo toplotnih ~rpalk za centralno ogrevanje prostorov.

Porazdelitev vlog in sredstev za ukrepe izrabe OVE

v gospodinjstvih po prvem odpiranju vlog

Zaklju~en razpis za informativne, 
ozave{~evalne in promocijske dejavnosti

Agencija je 30. januarja v Uradnem listu RS, {t. 8/04, objavila 
javni razpis za sofinanciranje informativnih, ozave{~evalnih 
in promocijskih dejavnosti za u~inkovito rabo in obnovljive 
vire energije v vi{ini 19 milijonov SIT. Nanj se je odzvalo 58 
predlagateljev vlog, sredstva pa jih je prejelo 19. Vsebinsko 
se najve~ aktivnosti nana{a na promocijo u~inkovite rabe 
in obnovljivih virov energije v izobra`evalnih programih ter 
na informiranje o naprednih energetskih tehnologijah za 
u~inkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in elektri~ne 
energije, izkori{~anje son~ne energije in drugih obnovljivih 
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Mag. Jani Turk, AURE
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PROJEKT GEF

Udele`enci omizja v Bohinju

Energetski pregledi, zasnove
in {tudije izvedljivosti

Javni razpis za sofinanciranje izdelave energetskih zasnov 
ob~in, izvedbo energetskih pregledov podjetij, javnih in 
ve~stanovanjskih stavb ter pripravo investicijske dokumentacije 
za projekte u~inkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov 
energije in soproizvodnje toplote in elektri~ne energije je 
zaradi porabe prora~unskih sredstev zaklju~en (Uradni list RS, 
{t. 35/04). V okviru razpisa, ki je bil objavljen 6. junija 2003, 
smo podprli 16 energetskih zasnov ob~in, 24 energetskih 
pregledov in 25 {tudij izvedljivosti.

Porazdelitev vlog in sredstev za energetske preglede,

zasnove in {tudije izvedljivosti

Sofinanciranje mednarodnih projektov
Februarja je bil objavljen razpis za sofinanciranje 

mednarodnih projektov, ki potekajo v okviru SAVE, ALTENER, 
v okviru mre`e OPET za promocijo energetskih tehnologij in 
drugih programov EU. Na razpis je prispelo 15 vlog, odobrenih 
pa je bilo 12 projektov, od katerih sta 2 nova, 10 projektov pa je 
bilo za sofinanciranje prve faze prijavljenih `e na lanski razpis. 
Slednji so bili ve~inoma predstavljeni `e v prej{njih {tevilkah 
biltena, nana{ajo pa se na indikatorje energetske u~inkovitosti v 
dr`avah srednje in vzhodne Evrope, na energijsko ozna~evanje 
gospodinjskih aparatov, vzpostavitev borze za pogodbeno 
zni`anje stro{kov za energijo, promocijo energetskih tehnologij 
v stavbah, industriji, daljinskem ogrevanju in pri proizvodnji 
zelene elektrike ter na ~isto tehnologijo pri zgorevanju fosilnih 
goriv in ogrevanju ve~jih stavb z lesno biomaso. Na novo 
sta sofinancirana projekta “Izkori{~anje vetrne energije v 
alpskih dr`avah” (izvajalec: NA-SVET, Andrej Klemenc, s. p.) in 
“Analiza stro{kov v `ivljenjskem krogu pri celoviti obnovi stavb” 
(Gradbeni in{titut ZRMK).

Mag. Boris Selan, AURE

Mednarodno sre~anje akterjev
na podro~ju DOLB

Agencija je v okviru projekta GEF 13. aprila letos pripravila 
sre~anje akterjev na podro~ju izvedbe projektov daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso. Sre~anje je bilo organizirano, 
da bi pospe{ili investiranje v nove projekte, za katere so bile 
pripravljene {tudije izvedljivosti, ki so bile sofinancirane v 
okviru projekta GEF in iz drugih virov. Glavni cilj sre~anja je 
bilo povezovanje ob~in, ki `e imajo izdelane {tudije izvedljivosti 
DOLB, s potencialnimi investitorji, ki so pripravljeni sovlagati 
v njihove projekte. Uvodoma so bile predstavljene mo`nosti 
subvencioniranja in sofinanciranja dr`ave in finan~nih institucij. 
V nadaljevanju je 19 ob~in na kratko predstavilo projekte 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, predstavili pa so se 
tudi zainteresirani strate{ki partnerji. Predstavitve projektov in 
strate{kih partnerjev najdete tudi na spletni strani Agencije.

Sre~anja se je udele`ilo okoli 80 predstavnikov ob~in, izvajal-
cev {tudij izvedljivosti, podjetij, finan~nih, raziskovalnih in dru-
gih institucij. V okviru sre~anja je bilo tudi 27 bilateralnih sre~anj 
med predstavniki ob~in in zainteresiranih strate{kih partnerjev.

IV. mednarodno omizje o energetski 
izrabi lesne biomase

Po treh mednarodnih omizjih o energetski izrabi lesne 
biomase, ki so zelo uspe{no potekala v Avstriji, Italiji in Nem~iji, 
je bilo ~etrto 6. in 7. maja letos v Bohinju. Namen takih omizij 
je ponuditi prostor za izmenjavo izku{enj med upravljavci 
manj{ih in ve~jih sistemov ogrevanja na lesno biomaso.

virov energije. Prejemniki sredstev bodo pripravili predvsem 
izobra`evalne in ozave{~evalne prireditve (seminarji, posveti, 
delavnice …) in izdali strokovne in poljudne publikacije. 
Seznam prejemnikov sredstev je na spletni strani Agencije.

Dragica Bratani~, AURE

Po `e preizku{enem vzorcu so organizatorji ponudili okvir 
za pogovore o za`elenih aktualnih temah. Kratka predavanja, 
ki so letos govorila predvsem o zagotavljanju kakovosti pri 
na~rtovanju in obratovanju sistemov ogrevanja, so bila tudi 
izto~nica za kasnej{e delo v manj{ih skupinah, ki je bilo 
namenjeno predvsem izmenjavi izku{enj iz prakse.

Ob koncu omizja sta bila organizirana tudi strokovna 
ogleda. Udele`enci so lahko izbirali med ogledom majhnega 
kotla na lesno biomaso mo~i 50 kW, ki je postavljen v gozdarski 
ko~i pri Mrzlem studencu na Pokljuki, ter ogledom daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso v Preddvoru.

Med {tevilnimi doma~imi in tujimi institucijami, ki so 
sodelovale pri organizaciji, sta vodilno vlogo prevzeli Agencija 
za u~inkovito rabo in obnovljive vire energije/projekt GEF ter 
agencija LEV-Landesenergieverein iz Gradca.
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Dragotin @ivkovi~, AURE
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NOVOSTI

Stro{kovni razredi zmanj{evanja emisij TGP

Borza za lesno biomaso

Sredi aprila sta na spletnem naslovu http://ove.borzen.si 
za~ela delovati informacijski spletni portal in aplikacija za 
trgovanje z lesno biomaso, ki bosta olaj{ala dostop do 
informacij o ponudbi in povpra{evanju po lesni biomasi ter 
prispevala k morebitni novi ponudbi in povpra{evanju. Pripravo 
splo{nega informacijskega spletnega portala in aplikacije za 
trgovanje z lesno biomaso je financirala Agencija v okviru 
projekta GEF.

Glavni namen portala je registracija uporabnikov trgovalne 
aplikacije. Portal je prosto dostopen in namenjen {ir{i javnosti, 
saj vsebuje vse dokumente organiziranega trga z lesno 
biomaso, povezave na sorodne strani in novice, povezane 
z lesno biomaso. Podjetjem, ki se ukvarjajo z biomaso, nudi 
tudi mo`nost brezpla~nega ogla{evanja (omejeno na segment 
naprav in opreme ter storitev).

V nasprotju s portalom je dostop do aplikacije omejen z 
geslom, ki ga uporabnik pridobi z brezpla~no registracijo. V 
aplikacijo lahko uporabnik vna{a ponudbe in jih iz nje sprejema 
ter pregleduje lastne ponudbe in sklenjene posle. Trgovanje je 
sprotno, organizator trga pa se omeji na vzpostavitev stika med 
kupcem in proizvajalcem.

Trgovanje z emisijami CO2 - dr`avni 
razdelitveni na~rt

Na podlagi Direktive 2003/87/EC se bo 1. januarja 2005 v 
EU za~elo emisijsko trgovanje. Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo je v za~etku aprila 2004 v javno obravnavo posredo valo 
osnutek Dr`avnega razdelitvenega na~rta do emisije toplogred-
nih plinov (TGP) za obdobje 2005-2007. Ta dolo~a, koliko brez-
pla~nih kuponov bodo dobili posamezni upravljavci v 1. trgo-
valnem obdobju (2005-2007). 29. aprila je Vlada RS sprejela 
predlog omenjenega na~rta, ki je bil nato posredovan Evropski 
komisiji. Omenjeni predlog predvideva, da bo emisijskih kupo-
nov v obdobju 2005-2007 26.329.969 (1 kupon = 1 tona CO2). 
Popravki razdelitvenega na~rta so {e mo`ni, skrajni rok za obja-
vo kon~ne verzije pa je 1. oktober letos.

Trenutno je ponudba sestavljena iz tipa proizvoda in 
ponudbe (prodaja, nakup), cene, koli~ine, veljavnosti ponudbe, 
vrste ponudbe (delna, celotna), lokacije (koda, vezana na 
stacionarno telefonsko omre`je) ter dejanske lokacije.

Predmet trgovanja so razni produkti lesne biomase. 
Dodajanje oziroma spremembe specifikacij proizvodov bodo 
odvisni od interesa sodelujo~ih. Predvideva se, da naj bi se 
trgovalo predvsem s proizvodi predelane lesne biomase, 
dodajanje proizvodov oz. spreminjanje specifikacij pa je hitro 
in enostavno, tako da je na~eloma mogo~e trgovati s katerim 
koli proizvodom. Za za~etek je predvideno trgovanje s stiskanci 
(peleti in briketi), sekanci, poleni, hlodovino, `agovino …

S postavitvijo trga na spletu `elimo dose~i naslednje: 
enotnost ponudbe razli~nih vrst lesnih produktov, 
transparentnost cen lesne biomase v Sloveniji glede na 
razli~ne vrste goriv in lokacijo, pospe{evanje trgovanja z 
lesnimi produkti, uravnote`enje cen in zagotavljanje koli~in 
na {ir{em podro~ju v Sloveniji, poleg tega pa {e spodbujanje 
razvoja uporabe tehnologije izgorevanja lesnih produktov za 
ogrevanje. Skrbnik portala in aplikacije je Borzen.

Projekt GEF

Podlaga za dolo~itev celotne koli~ine emisijskih kuponov 
so obveznosti RS po Kjotskem protokolu. V ta namen je bila 
uporabljena kombinacija emisijskih projekcij in ocen potencialov 
glede na stro{ke zmanj{evanja emisij v posameznem sektorju. 
Emisijske projekcije, objavljene v Operativnem programu 
zmanj{evanja emisij TGP, ka`ejo, da bodo ob uporabi zgolj 
`e uveljavljenih ukrepov (business-as-usual), emisije leta 2010 
presegle kjotske cilje za 1,91 Mt CO2ekv. Celotni potencial 
zmanj{evanja emisij TGP, kjer so ve~inoma upo{tevani stro{ki 
zmanj{evanja, ni`ji od 20 € na tono CO2ekv, je ocenjen na 
4,45 Mt CO2ekv. To pomeni, da so kjotski cilji dosegljivi z 
razmeroma sprejemljivimi stro{ki, emisijsko trgovanje pa je tako 
lahko eden pomembnej{ih instrumentov za njihovo doseganje.

Slovenija se je odlo~ila, da bo uporabila dvonivojski pristop 
razdelitve emisijskih kuponov, pri tem bo za posamezne 
sektorje uporabljala razli~ne metode razdeljevanja. Razdelitveni 
na~rt posebej ne obravnava niti zgodnjega ukrepanja niti 
~istih tehnologij, kot to omogo~a Direktiva 2003/87/EC. Kljub 
tej odlo~itvi pa razdelitvena formula delno upo{teva tako 
zgodnje ukrepanje kot ~isto tehnologijo. Slovenija emisijskih 
kuponov ne namerava prodati na dra`bi - njihova celotna 
kvota bo razdeljena brezpla~no. Razdelitveni na~rt predvideva 
tudi posebno (brezpla~no) rezervo za nove vstope, in sicer 
200.000 ton CO2, kar je okoli 0,76 % od skupnega {tevila 
emisijskih kuponov.

Ve~ informacij o emisijskem trgovanju lahko najdete na 
spletni strani http://www.sigov.si/mop/.

Mag. Evald Kranj~evi~, IJS/CEU
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INTERVJU

Emisije ogljikovega dioksida {e vedno nara{~ajo. So cilji in 
predvideni mehanizmi v Nacionalnem energetskem programu 
(NEP) na podro~ju URE in OVE dovolj ambiciozni, da bomo 
uresni~ili kjotske cilje?

Dolgoro~na strate{ka usmeritev NEP je pove~evanje 
energetske u~inkovitosti na vseh podro~jih rabe energije. 
Na{ cilj je dose~i 2,5 % ni`jo letno stopnjo rasti potreb po 
kon~ni energiji glede na rast BDP. To bo mogo~e dose~i s 
pove~anjem energetske u~inkovitosti v industriji, storitvenem 
sektorju in gospodinjstvih za 10 % do leta 2010. Pove~al naj 
bi se obseg proizvodnje elektri~ne energije iz soproizvodnje, 
in sicer z 800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh leta 2010. 
Dele` OVE v primarni energetski bilanci se bo z 8,8 % leta 
2001 pove~al na 12 % leta 2010, dele` proizvodnje elektrike 
iz OVE pa se bo leta 2010 pove~al na 33,6 %. Cilji NEP so 
usklajeni z Operativnim programom za zmanj{evanje emisij 
toplogrednih plinov, ki ga je sprejela vlada lani poleti. MOPE 
bo izvajanje NEP spremljal z rednimi letnimi poro~ili, ki bodo 
predstavljala tako kvalitativen kot kvantitativen pregled 
doseganja dolo~enih ciljev.

Katere ukrepe lahko pri~akujejo gospodarske dru`be?
Predviden je cel sve`enj ukrepov, od subvencioniranja 

energetskih pregledov, {tudij izvedljivosti in investicij v URE 
in OVE do vklju~evanja posebnih zahtev po energetski 
u~inkovitosti pri izdajanju celovitih okoljskih dovoljenj, izvedbe 
demonstracijskih projektov in promocije energetskih tehnologij 
in postopkov. Poleg tega bodo podjetja z in{talirano toplotno 
mo~jo nad 20 MW vklju~ena v evropski sistem trgovanja 
z emisijami toplogrednih plinov. Pomembni ostajajo tudi 
informiranje, usposabljanje in svetovanje.

Stavbe so s 40 % pomemben porabnik energije. S kak{nimi 
instrumenti se nameravate lotiti tega sektorja?

Posebno pozornost namenja NEP u~inkovitemu ravnanju z 
energijo v stavbah, saj tako poleg zni`anja stro{kov za energijo 
in obremenjevanje okolja dose`emo tudi izbolj{anje bivalnih 
oziroma delovnih razmer in pove~amo kakovost stavbnega 
sklada. S predvidenimi mehanizmi bo zagotovljena gradnja 
energetsko u~inkovitih stavb, spodbujeni pa bosta celovita 
obnova stavb in vgradnja sodobnih energetskih tehnologij. Do 
leta 2010 bo vsako leto spodbujena obnova stanovanjskih stavb: 
obnovili naj bi dodatnih 250.000 m2 stanovanjskih povr{in, 
zamenjali okoli 2.000 starih kotlov s kotli z visokim izkoristkom, 
uvedli sodobne klimatske in regulacijske sisteme ipd.

Na podlagi direktive EU o energetski u~inkovitosti stavb 
bodo pripravljeni novi predpisi o minimalnih zahtevah glede 
energetskih lastnosti za nove stavbe in za ve~je obnove 
obstoje~ih stavb, o energetski izkaznici stavb ter o rednih 
pregledih kotlov in klimatskih naprav. Precej u~inkoviti bodo 
najbr` tudi predpisi o minimalnih zahtevah po energetski 
u~inkovitosti naprav in opreme, o energijskem ozna~evanju 
gospodinjskih in drugih aparatov ter o razdeljevanju stro{kov 
za toploto v stavbah z ve~ stanovanji na podlagi dejanske 
porabe toplote.

U~inkovita raba energije in obnovljivi viri v NEPu
Intervju z dr`avnim sekretarjem na
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo mag. Djordjem @ebeljanom

Poleg zakono-
dajnih instrumentov 
smo predvideli znatno 
pove~anje finan~nih 
spodbud za obnovo 
stavb in gradnjo novih, 
po porabi energije 
nadstandardnih stavb. 
Tudi v prihodnje bodo 
ob~ani v svetovalnih 
pisar nah dobivali nas-
vete, poleg tega pa 
ohranjamo program 
energetskih pregledov 
stavb. Paket instru-

mentov zaokro`amo s programom informiranja, ozave{~anja, 
usposabljanja in izobra`evanja, ki ga bomo {e izbolj{ali.

Javni sektor naj bi pri URE in OVE veljal za zgled drugim 
porabnikom energije. V kolik{ni meri je to v NEP `e zajeto in 
kaj vse bo treba {e narediti?

U~inkovito ravnanje z energijo v javnem sektorju je zaradi 
demonstracijskega u~inka dr`ave in lokalnih skupnosti 
posebnega pomena. Javni sektor v NEP zato izstopa, saj 
nameravamo v njem energetsko u~inkovitost do leta 2010 
pove~ati za 15 %.

V javnem sektorju bomo poleg instrumentov, ki so predvideni 
za stavbe, pripravili predpis s posebnimi zahtevami po 
energetski u~inkovitosti stavb, energetske opreme in proizvodov 
pri izvajanju javnih naro~il. V predpis bo vklju~ena tudi zahteva 
po prednostni uporabi obnovljivih virov energije oziroma 
soproizvodnje toplote in elektri~ne energije pred fosilnimi gorivi 
in po dele`u energije iz OVE pri nakupu energije. Predvidena 
je tudi obvezna zaposlitev energetskega mened`erja v ve~jih 
lokalnih skupnostih in opravljanje energetskega knjigovodstva. 
S pogodbenim zni`anjem stro{kov za energijo bomo spodbujali 
tudi vlaganje zasebnega kapitala v javni sektor.

Bo za izvajanje programov na podro~ju URE in OVE na 
letni ravni v obdobju 2004 - 2010 res na voljo 14 milijard 
tolarjev? Je to realna ocena sredstev, potrebnih za doseganje 
zastavljenih ciljev?

Ocena sredstev sloni na programih oziroma ukrepih URE in 
OVE, ki jih bo treba izvesti za doseganje omenjenih ciljev ob 
predpostavki, da bomo s subvencioniranjem investicij za URE 
do 30 % in za OVE do 40 % spodbudili ob~ane in gospodarske 
dru`be, da bodo sami zagotovili glavni del potrebnih 
investicijskih sredstev. Ker so se pri sprejemanju NEP v Dr`avnem 
zboru na pobudo poslancev ta sredstva podvojila, pri~akujem, 
da bodo poslanci naklonjeni njihovemu pove~anju tudi pri 
vsakoletnem sprejemanju prora~una, saj s temi programi poleg 
energetskih in okoljskih ciljev dosegamo tudi pove~anje {tevila 
delovnih mest in pospe{ujemo regionalni razvoj.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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Unior, d. d. - program Turizem
Dolgoro~na poslovna usmeritev 

programa Turizem, Rogle in Term 
Zre~e v okviru delni{ke dru`be 
Unior, d. d., je oblikovanje kakovostnih 
in konkuren~nih storitev. V Turizmu 
ima energija izredno pomembno 
vlogo tako za po~utje gostov kot tudi 
stro{kovno. Cilj, ki smo si ga zastavili, 
je zagotoviti racionalno porabo 
energije, ki je na no~itev ali gosta 
primerljiva z razvitimi dr`avami, zato 
smo v zadnjih 10-ih letih izbirali in vgrajevali energetsko 
u~inkovite tehnolo{ke re{itve, hkrati pa smo se odlo~ali tudi 
za energetske vire, ki so okolju kar najbolj prijazni. V pripravi 
so strokovne re{itve za izrabo obnovljivih virov energije, 
predvsem iz okolja, v katerem delujemo, s ~imer bi dosegli 
tudi ve~ji dele` samooskrbe z energijo.

[olski center Velenje
V [olskem centru Velenje `elimo 

odgovorno izvajati u~no-vzgojno 
delo in se nau~iti gospodarno ravnati 
z zaupanimi viri, zato smo se `e pred 
leti odlo~ili za izvajanje aktivnosti za 
u~inkovito rabo energije. Udele`ence 
izobra`evanja vzpodbujamo k 
raz vo ju ekolo{ke zavesti in racionalni 
rabi ener gije, materiala in ~asa, so de-
luje mo pri iz ved bi dejav nos ti in for mi-
ranja in ozave{~anja sodelavcev, ob~anov in osnovnih {ol, 
nalo`be izvajamo iz zornega kota u~inkovite rabe energije. 
Na tem podro~ju so bili na{i sodelavci v zadnjih petih letih 
tudi mentorji tako {tudentom pri ve~ uspe{nih diplomskih 
nalogah kot tudi mladim raziskovalcem pri nekaterih na-
grajenih nalogah. Prizadevamo si, da bi na{im dijakom in 
{tudentom dali v popotnico sodobnega znanja tudi ~ut za 
odgovorno rabo energije. Prejeta nagrada nam je pri tem 
vzpodbuda in obveza za nadaljnje delo.

Splo{na bolni{nica Maribor
Splo{na bolni{nica Maribor je na 

nagrado za energetsko u~inkovit pro-
jekt 2004, ki je potrditev desetletnega 
dela in vztrajanja skupine ljudi od 
ideje do realizacije projekta in dokaz, 
da je ekolo{ko vpra{anje mogo~e 
re{iti gospodarsko u~inkovito, zelo 
ponosna. Dolgoro~en prihranek 
stro{kov za toploto in elektri~no 
energijo pa obenem prispeva tudi 
h kakovosti in pocenitvi zdravstvenih uslug - temeljne 
dejavnosti bolni{nice. Nagrada je seveda tudi spodbuda za 
nadaljevanje energetsko u~inkovitega projekta, hkrati pa 
je na{a velika `elja, da bi se ljudje v okolju, kjer delujemo, 
zavedali, koliko je projekt prispeval k zmanj{anju emisij 
{kodljivih snovi in s tem k ~istej{emu okolju.

Tudi letos uspe{no
Letos je v Portoro`u v torek in sredo, 20. in 21. aprila, 

potekalo `e 6. sre~anje energetskih mened`erjev Slovenije. 
Posvetovanja, ki je bilo tokrat prvi~ namenjeno tudi u~inkoviti 
rabi in izrabi obnovljivih virov energije v stavbah, se je 
udele`ilo 181 predstavnikov iz 116 podjetij in organizacij. Med 
udele`enimi organizacijami jih je bilo kar 43,1 % iz industrije, 
nekoliko manj kot petina pa je bilo podjetij za energetsko 
oskrbo ter projektivnih in in`enirskih organizacij.

Podobno kot prej{nja leta so lahko udele`enci tudi letos 
sodelovali pri ocenjevanju sre~anja. Ob najvi{ji mo`ni oceni 5 
so organizacijo posveta ocenili s 4,3, vsebina posveta in izbira 
predavateljev pa sta bili ocenjeni z ocenama 3,9 oziroma 4,2. 
Zanimivo je, da je bila nekaterim {iritev vsebine na stavbe in 
uvedba vzporednih sekcij v{e~, medtem ko je druge to motilo, 
zlasti zato, ker se je bilo zaradi zanimivosti tem med sekcijami 
te`ko odlo~ati. V celoti je bila uvedba vzporednih sekcij ocenjena 
z oceno 3,8, strokovno gradivo pa s 4,3. Zaradi premalo hrane 
in preskusa ro~nih spretnosti udele`encev med kosilom je bila 
najslab{e, s 3,1, ocenjena pogostitev med odmori. In prihodnje 
leto? [e ve~ primerov iz prakse, predstavitev novih tehnologij 
na podro~ju OVE in {e kaj. Pridru`ite se nam!

Energetska u~inkovitost spet nagrajena
AURE in revija Gospodarski vestnik sta tudi letos prvi 

dan sre~anja energetskih mened`erjev podelila nagrade za 
energetsko u~inkovitost. Energetsko u~inkoviti podjetji sta 
postala Unior Kova{ka industrija, program Turizem, in [olski 
center Velenje, priznanja za energetskega mened`erja pa so 
prejeli Cveto Fendre in Simon Kone~nik iz [C Velenje ter Anton 
Jan~i~ iz Uniorja - program Turizem.

Podelitev nagrade za energetsko u~inkovit projekt

Izjave prejemnikov nagrad

Maksimilian Bre~ko, 

direktor programa 

Turizem

Mag. Tone Gams, 

namestnik direktorja

Prim. Gregor Pivec, 

direktor

Nagrada za energetsko u~inkovit projekt je pripadla Splo{ni 
bolni{nici Maribor za projekt rekonstrukcije energetskega vira 
za proizvodnjo ogrevne toplote in elektri~ne energije, ki smo 
ga v biltenu predstavili decembra lani, denarno nagrado pa so 
si razdelili Gregor Pivec in Milan Ve~ernik iz SB Maribor ter Jo`e 
Lubej iz Energo consultinga. Strokovna komisija je podelila {e 
priznanja za posebej zanimive projekte, ki so jih prejeli Elektro 
Primorska za projekt male son~ne elektrarne na Nanosu, IZR 
ENEKOM za projekt ciljnega spremljanja proizvodnje in rabe 
komprimiranega zraka v S@ Acroni in Mercator za projekt 
evolucijskega na~rtovanja nakupovalnih centrov Mercator. Vsem 
nagrajencem iskrene ~estitke tudi v imenu uredni{tva biltena.
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Leta 1919 ustanovljeno podjetje Unior, d. d., Zre~e 
zaposluje ve~ kot 2.500 delavcev v {tirih programih: Odkovki, 
Orodje, Strojna oprema in Turizem. Program Turizem, ki deluje 
na lokacijah Terme Zre~e in KTC Rogla, prispeva s svojo 25-letno 
tradicijo in 431 zaposlenimi v strukturi prodaje podjetja do 
20-odstotni dele`. Oba centra obi{~e letno prek 500.000 
obiskovalcev (no~itve, kopalci, savnisti, smu~arji, izletniki, 
kolesarji, planinci, dnevni obiskovalci …). Letna poraba energije 
za obratovanje kompleksov, ki obsegajo 35.000 m2 pokritih 
povr{in, zna{a 14,9 GWh. Najve~ji dele` ima s 6,2 GWh 
daljinska toplota, ki ji sledi elektri~na energija s 4,7 GWh.

Za izvajanje ukrepov s podro~ja u~inkovite rabe energije (URE) 
smo se v okviru programa Turizem odlo~ili predvsem zaradi 
gostov in obiskovalcev, ki jim `elimo ponuditi prijetno bivanje,  
dodatne storitve in zagotavljanje ustreznih mikroklimatskih 
razmer v prostorih turisti~no-termalnih kompleksov, obenem 
pa tako skrbimo tudi za okolje in smo z vidika specifi~ne 
porabe energije na no~itev, gosta ali sobo primerljivi z razvitimi 
dr`avami Evrope. Omenjene cilje si `elimo dose~i `e od leta 
1994, v obdobju od 1998 do 2000 pa smo opravili tudi analizo 
trga, na{e konkurence in izvajalcev tovrstnih storitev ter sprejeli 
program celovitega pristopa projektiranja, optimizacije rabe 
energije in usklajenosti delovanja vseh tehni{kih sistemov.

Racionalna raba energije v Uniorju - program Turizem
Pomemben ukrep URE je bila namestitev digitalnih krmilnikov 

in regulatorjev na obstoje~e tehni{ke sisteme in naprave v centrih 
in njihova povezava v mre`o, kar nam omogo~a, da s centralnim 
nadzornim sistemom spremljamo `elene in dejanske parametre 
tehnolo{kih procesov. Z nadzornim sistemom smo obenem zajeli 
tudi vso pripadajo~o infrastrukturo: klimatizacijo-prezra~evanje, 
ogrevanje in hlajenje prostorov, ogrevanje in vzdr`evanje 
parametrov bazenov, uporabo odpadne toplote tu{ev in bazenov, 
avtomatizacijo obratovanja energetskih sistemov ter klimatskih 
in bazenskih naprav, energetsko u~inkovito razsvetljavo itd.

Diagram celovitega projektiranja objektov in tehni{kih sistemov

Shema v nadzornem sistemu za Welness center na Rogli

Energetskim in okoljskim nalo`bam namenja vodstvo 
Uniorja veliko pozornosti. Z izvedenimi in na~rtovanimi ukrepi 
in vlaganji ̀ elimo v podjetju ob manj{i porabi energentov dose~i 
visoko stopnjo ugodja in po~utja za goste in obiskovalce ter 
ohraniti naravne lepote Zre{kega Pohorja. Za svoja prizadevanja 
na podro~ju u~inkovite rabe energije in varstva okolja smo letos 
prejeli tudi nagrado za energetsko u~inkovito podjetje.

Anton Jan~i~, Unior, d. d. - program Turizem

V prihodnjih {tirih letih na~rtujemo {e izvedbo {tevilnih 
drugih energetsko u~inkovitih in ekolo{kih nalo`b: gradnjo 
naprave za proizvodnjo elektri~ne energije, toplote in 
hladu, ureditev prezra~evanja hotelskih kuhinj in pralnic, 
zamenjavo ~rpalk in elektromotorjev ter vgradnjo 
frekven~nih regulatorjev in UKV-povezav na rezervni vrtini 
in vodnih zajetjih, obnovo ~istilne naprave, vgradnjo 
naprav za vra~anje energije odpadnega zraka in vode ter 
dekloriranje odpadnih bazenskih vod v Termah, izvedbo 
energetskih pregledov vseh objektov, nadzor nad porabo 
energije zunanjih obratov itd.

Z zadnjimi nalo`bami smo pristopili k celovitemu 
projektiranju objektov in tehni{kih sistemov, s ~imer `elimo 
oblikovati sistem upravljanja z energijo, ki bo zagotavljal 
`elene parametre tehnolo{kih procesov ob najve~jem mo`nem 
var~evanju z energijo. Z nizom ukrepov, ki smo jih v zadnjih 
petih letih izvedli tako na Rogli kot v Termah in obsegajo vse od 
izbolj{anja gradbene fizike objektov ter vgradnje var~nih naprav 
in elementov, do frekven~ne regulacije ter vgradnje digitalnih 
krmilnikov in nadzornega sistema, smo dosegli zmanj{anje 
porabe elektri~ne energije, toplote, termalne vode, kemikalij, 
kurilnega olja, plina in ur zaposlenih. Od leta 1999 do 2003 
smo namenili za nalo`be 25 milijonov €, od tega je bilo v ukrepe 
URE vlo`enih 7,5 milijonov €, s ~imer smo v programu Turizem 
dosegli zmanj{anje porabe energije za 2,5 GWh oziroma 
25 milijonov SIT letno. Obenem smo za 245 t CO2, 290 kg SO2, 
210 kg NOx in 100 kg CO na leto zmanj{ali tudi emisije.

S povezavo z nadzornim sistemom smo v vseh objektih 
vzpostavili tudi sistem za upravljanje z energijo. Posamezne 
sisteme lahko upravljamo na daljavo ali neposredno v objektu. 
Nadzorni sistem v spominu krmilnika ali ra~unalnika bele`i vse 
nastale dogodke, na tiskalniku pa izpi{e obvestila, opozorila ali 
alarme. Alarme najvi{je mo`ne stopnje (klor ali plin uhaja, izpad 
elektri~nega omre`ja ali hladilnega agregata, zalitje strojnic 
bazenov ...) po{lje tudi kot SMS-sporo~ilo na prenosni telefon.
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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 julija 2004.
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Napovedi zanimivih dogodkov

Energy Globe Award

International Conference for Renewable Energies
Konferenca bo zarisala pot k ve~ji globalni izrabi 
obnovljivih virov energije.
Datum: 1. - 4. junij 2004 
Kraj Bonn, Nem~ija
Informacije: http://www.renewables2004.de/en/2004/

World Bioenergy 2004 - “Taking you from Know-

How to Show-How”
Konferenca in sejem namenjena vsem, ki delujejo na 
podro~ju razli~nih vrst biomase.
Datum: 2. - 4. junij 2004 
Kraj Jönköping, [vedska
Informacije: http://www.elmia.se/worldbioenergy/

19th European Photovoltaic Solar Energy 
Conference and Exhibition
Raziskave in razvoj, tehnolo{ki napredek, uporaba, 
financiranje in zakonodaja na podro~ju fotovoltai~nih 
sistemov.
Datum: 7. - 11. junij 2004 
Kraj Pariz, Francija
Informacije: http://www.photovoltaic-conference.com/

Energy Globe Award je nagrada, 
namenjena projektom dobre prakse, 
ki zmanj{ujejo obremenjenost okolja 
in tako prispevajo k varovanju {tirih 
temeljnih `ivljenjskih elementov in na{ega
planeta. Nagrade se podeljujejo projektom
kategorijah:
• Zemlja: elektrarne, gradbeni materiali, 
• Ogenj: proizvodnja energije, izraba OVE, oskrba z energijo

in njena raba, energetska u~inkovitost ...
• Voda: oskrba s pitno vodo, poraba vode, prepre~evanje 

onesna`evanja voda ...
• Zrak: zmanj{anje emisij toplogrednih plinov, u~inkovito 

zgorevanje, kakovost notranjega zraka ...
• Mladost: programi, projekti in dejavnosti, ki prispevajo k 

ve~anju okoljske ozave{~enosti.
Na nate~aju - rok prijav je 30. junij, nagrade pa bodo 

podeljene 9. novembra letos - lahko s projekti sodelujejo 
podjetja, fizi~ne osebe, ob~ine, zasebne in javne institucije, 
{ole, dru{tva ... iz katerekoli dr`ave. Dodatne informacije so na 
voljo na spletni strani http://www.energyglobe.info/.

[iritev in energetska politika EU
Med pripravami na {iritev je Evropska komisija pripravila 

poro~ilo, ki je pravzaprav kratek pregled glavnih ciljev in te`av 
energetske politike EU in osvetljuje nekatere koristi {iritve za 
energetski sektor novih dr`av ~lanic. Celotno poro~ilo najdete 
na http://www.sigov.si/mop/, na spletni strani Urada za 
energetiko.

Cilji dolgoro~ne strategije EU so zagotavljanje blaginje 
dr`avljanom, pravilno delovanje gospodarstva in stalna oskrba 
z energetskimi proizvodi po sprejemljivih cenah ob hkratnem 
spo{tovanju okoljskih vidikov in doseganju trajnostnega razvoja. 
EU se pri tem soo~a z vpra{anjem varnosti oskrbe z energijo, 
saj naj bi odvisnost od uvoza, ~e ne bodo sprejeti potrebni 
ukrepi, v prihodnjih 20, 30 letih s 50 narasla na 70 %. Kriti~no 
je tudi oblikovanje konkuren~nega notranjega trga z energijo, 
ta ustvari v EU trenutno 250 milijard € letnega prometa, za 
vse porabnike pa naj bi bil odprt najkasneje leta 2007 in naj 
bi pripomogel k zni`anju cen elektri~ne energije. Pomembno 
podro~je je tudi varstvo okolja, predvsem zmanj{evanje emisij 

toplogrednih plinov, ki pomenijo resno nevarnost za podnebje 
na{ega planeta. V skladu s kjotskimi cilji bi moral EU glede na 
leto 1990 v obdobju 2003 do 2012 svoje emisije zmanj{ati
za 8 %, trenutni trend pa ka`e 5-odstotno pove~evanje.

Nove izzive za energetsko politiko EU je ustvarila tudi {iritev. 
klju~evanje v notranji trg z elektri~no energijo in zemeljskim
nom naj bi novim ~lanicam pomagalo pri izbolj{anju 
rstva porabnikov energije, varnosti oskrbe in gospodarske
nkovitosti. Pravni red EU bo pripomogel k preoblikovanju

elektroenergetskega sektorja, kar naj bi prineslo konec modela
dr`avnega monopola, upo{tevanje standardov EU pa je tudi 
prilo`nost za vklju~evanje okoljskih vidikov v energetsko in 
prometno politiko. Nove dr`ave ~lanice bodo morale pove~ati 
dele` proizvodnje elektri~ne energije iz OVE, pri izbolj{anju 
energetske u~inkovitosti pa naj bi cilje, za~rtane z razli~nimi 
direktivami, dosegle tudi s pomo~jo programa “Inteligentna 
energija za Evropo”.


