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ENERGETSKO U^INKOVITO PODJETJE 2005

“DAN ZELENE ENERGIJE” NA O[ NOVE JAR[E

Sprejeta uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z emisijo CO2 

Vlada je 21. aprila sprejela uredbo o okoljski dajatvi za 
onesna`evanje zraka z emisijami CO2, ki se pla~uje zaradi 
onesna`evanja zraka s CO2 pri zgorevanju goriva ali pri 
se`iganju gorljivih organskih snovi. Okoljska dajatev in trgovanje 
s pravicami do emisij toplogrednih plinov sta komplementarna 
ekonomska instrumenta za doseganje ciljev zmanj{evanja 
emisij toplogrednih plinov, zato so zavezanci za pla~ilo okoljske 

dajatve te lahko opro{~eni ali pa je pla~ajo manj. Tako imajo 
upravljavci naprav, ki morajo obvezno pridobiti dovoljenje za 
izpu{~anje toplogrednih plinov, pravico do oprostitve pla~ila 
okoljske dajatve. Uredba poleg tega omogo~a zmanj{anje 
pla~ila okoljske dajatve {e v dveh primerih: upravljavcem 
naprav za soproizvodnjo toplote in elektri~ne energije ter 
upravljavcem naprav, ki so v zvezi z obratovanjem naprave 
sklenili z Ministrstvom za okolje in prostor pogodbo o 
zmanj{anju obremenjevanja zraka s CO2. Uredba je za~ela 
veljati 1. maja letos.

Novi evropski komisar za energijo Andris Piebalgs uvr{~a 
intenziviranje aktivnosti za ve~jo energetsko u~inkovitost med 
svoje najve~je prioritete. Medtem ko so mo`nosti za pove~anje 
u~inkovitosti na strani oskrbe z energijo `e v precej{nji 
meri iz~rpane, Evropska komisija ocenjuje, da bi lahko EU s 
stro{kovno u~inkovitimi ukrepi privar~evala najmanj 20 % na 
strani rabe kon~ne energije, kar predstavlja letni prihranek 
okoli 60 milijard €. Prizadevanja v smeri ve~je u~inkovitosti 
rabe energije pomenijo dolgoro~ni prispevek h konkuren~nosti 
EU, omogo~ajo odprtje znatnega {tevila delovnih mest, 
zagotavljajo zanesljivost energetske oskrbe in zmanj{ujejo 
emisije toplogrednih plinov.

Energetska u~inkovitost je tudi ena od prioritet Lizbonske 
strategije. V duhu izvajanja Lizbonske strategije je Evropska 
komisija v program za konkuren~nost in inovativnost za 
naslednje prora~unsko obdobje (2007-2013) vklju~ila tudi 
program Inteligentna energije - Evropa. Program EIE bo v 
okviru programa za konkuren~nost in inovativnost pripomogel 
premostiti razkorak med uspe{no predstavitvijo inovativnih 
tehnologij in njihovim dejanskim uvajanjem na trgu za 
mno`i~no uporabo.

V pripravi so Integrirane smernice za rast in zaposlitev za 
obdobje od leta 2005 do 2008, v katerih bo vklju~ena tudi 
energetska u~inkovitost. Gre za spodbujanje trajnostne rabe 
naravnih virov in krepitev sinergije med varstvom okolja in 

EU za ve~jo energetsko u~inkovitost

rastjo gospodarstva. Prednost imajo energetska u~inkovitost, 
trajnostna energetska oskrba in pospe{ena uporaba okoljsko in 
energetsko u~inkovitih tehnologij.

Energetska u~inkovitost je najvi{ja prioriteta delovnega 
programa Komisije za leto 2005 na podro~ju energije, kar je 
potrdil tudi Svet EU marca letos. Komisija pripravlja Zeleno 
knjigo o energetski u~inkovitosti, katere osnutek bo obravnavan 
na junijskem zasedanju Sveta EU in potrjen predvidoma na 
decemberskem zasedanju. Zelena knjiga bo osnova za pripravo  
akcijskega na~rta za energetsko u~inkovitost, ki bo zamenjal 
predhodnika iz leta 2000. Osnovni namen zelene knjige je 
k obstoje~im instrumentom dodati nove, s katerimi bi do 
leta 2010 dodatno zni`ali napovedano porabo energije. Med 
glavnimi instrumenti je predvideno predvsem izvajanje obstoje~ih 
politik, revizija fiskalnih ukrepov, zelena javna naro~ila in finan~ni 
instrumenti. Poleg teh instrumentov so predvideni {e dodatni 
ukrepi: ukrepi za var~evanje z energijo v elektrarnah, dodatni 
kogeneracijski sistemi, raz{iritev direktive o energetski u~inkovitosti 
v stavbah na stavbe pod 1000 m2 uporabne povr{ine, intenzivna 
uporaba direktive o okoljski zasnovi proizvodov, ki rabijo energijo, 
dav~ne olaj{ave za ”zelene” avtomobile, uvajanje energetsko 
u~inkovitih pnevmatik, organizacija upravljanja zra~nega prometa 
in okolju prijazna vo`nja.

Boris Selan
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RAZPISI

Odprt razpis Izraba lesne biomase v 
gospodinjstvih

Na javnem razpisu, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 
18. marca letos, lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva, 
ki so `e vgradila kurilno napravo in je ta za~ela delovati po 1. 
oktobru 2004, kar se dokazuje z datumom ra~una za vgradnjo 
oz. monta`o kurilne naprave. Za kurilne naprave, ki bodo 
za~ele delovati po 1. aprilu letos, veljajo nekoliko zaostrene 
toplotno-tehni~ne karakteristike. Nominalni izkoristek kurilne 
naprave mora biti ve~ji ali enak 88 %, vrednost emisij CO pri 
nominalni mo~i pa mora biti manj{a od 750 mg/m3. 

Skupna vrednost razpisanih sredstev zna{a 50 milijonov 
SIT. Na prvo odpiranje vlog, ki se je za~elo 7. aprila, je prispelo 
113 vlog, od tega 83 vlog za polena, 11 za sekance in 19 vlog 
za pelete. Na drugo odpiranje vlog, ki se je za~elo 5. maja, je 
prispelo 32 vlog. 

Razpisna dokumentacija je na www.gov.si/aure.

Mag. Jani Turk

Zaklju~en razpis za promocijske 
dejavnosti

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje informativnih, 
ozave{~evalnih in promocijskih dejavnosti za u~inkovito rabo in 
obnovljive vire energije za leto 2005 smo podprli 22 projektov v 
vi{ini 19,8 milijona SIT, in sicer 3 s podro~ja stavb, 4 s podro~ja 
industrije, 6 s podro~ja obnovljivih virov energije, 1 s podro~ja 
javnega sektorja, 7 izobra`evalnih projektov za {olajo~o 
populacijo in 3 projekte, namenjene splo{ni, {ir{i javnosti.  

Seznam prejemnikov sredstev je na spletni strani  
www.gov.si/aure.

Dragica Bratani~

Napoved razpisa Energetski pregledi in 
{tudije izvedljivosti

Predvidoma konec maja bo objavljen javni razpis za dodelitev 
nepovratnih sredstev gospodarskim dru`bam, samostojnim 
podjetjnikom posameznikom, upraviteljem in lastnikom 
poslovnih in ve~stanovanjskih stavb za spodbujanje izdelave 
energetskih  pregledov podjetij, poslovnih in ve~stanovanjskih 
stavb in priprave investicijske dokumentacije za projekte 
u~inkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in 
soproizvodnjo toplote in elektri~ne energije. Po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS bo razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani www.gov.si/aure.

Dragotin @ivkovi~

Pove~anje energetske u~inkovitosti 
obstoje~ih stavb

Za prvi sklop razpisa, ki se nana{a na izvedbo toplotne 
za{~ite v starej{ih stanovanjskih stavbah, je pogoj za dodelitev 
finan~ne spodbude izvedba toplotne za{~ite na gradbenih 
konstrukcijah ovoja stavbe, ki obsegajo najmanj 100 m2 
povr{ine. Izvede se lahko izolacija fasade, podstre{ja ali strehe 
nad ogrevanim podstre{jem, izolacija tal na terenu, stropa nad 
neogrevano kletjo, toplotnih mostov ter zamenjava zasteklitve 
in oken. Finan~ne spodbude se bodo dodeljevale za izvedene 
investicije, ki se dokazujejo z ra~uni za material in izvedbo, 
izstavljenimi po 13. septembru 2004. 

Drugi sklop se nana{a na vgradnjo termostatskih radiatorskih 
ventilov in izvedbo hidravli~nega uravnove{enja celotnega 
ogrevalnega sistema v obstoje~i ve~stanovanjski stavbi 
z dvocevnim sistemom, zgrajeni do vklju~no leta 2002. 
Finan~ne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo projekta, 
ki se dokazuje z ra~uni o izvedbi (izstavljeni morajo biti po 
objavi razpisa v Uradnem listu) in s protokolom izvajalca o 
meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev 
diferen~nega tlaka. 

Na prvo odpiranje vlog, ki se je za~elo 5. maja, je prispelo 
143 vlog. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani 
www.gov.si/aure.

Jo`ef Poga~nik

Zaklju~en razpis Obnovljivi viri za 
gospodinjstva

V Ur. listu RS {t. 16 z dne 18. februarja je bil objavljen javni 
razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo 
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih v vi{ini 120 milijonov 
SIT. Zaradi velikega povpra{evanja (na prvo odpiranje vlog je 
prispelo 895 vlog) smo vi{ino razpisanih sredstev pove~ali za 
dodatnih 57 milijonov SIT, tako da je zna{ala okvirna skupna 
vrednost razpisa 177 milijonov SIT. 

Na prvi dve odpiranji je prispelo 1433 vlog. 761 vlog je 
prispelo za vgradnjo toplotnih ~rpalk za ogrevanje sanitarne 
vode in 68 vlog za centralno ogrevanje prostorov. Za vgradnjo 
solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode je prispelo 
588 vlog, za vgradnjo fotovoltai~nih sistemov za proizvodnjo 
elektrike, kar je novost leto{njega razpisa, pa 16 vlog. Za tretje 
odpiranje, ki se je za~elo 5. maja, je prispelo {e 200 vlog. Glede 
na preostala razpolo`ljiva sredstva smo 6. maja v Uradnem listu 
RS objavili zaklju~ek javnega razpisa.

Mag. Jani Turk
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PROJEKT GEF

Na Vranskem se ogrevajo na lesno biomaso
Za finan~no pomo~ projektu DOLB Vransko je v okviru 

projekta GEF zagotovljenih 115,8 milijona SIT v obliki 
kapitalskega vlo`ka RS v gospodarsko dru`bo Energetika 
Projekt Vransko, ki bo skrbela za toplotno oskrbo mesta 
Vransko, skladno s podeljeno koncesijo. Ministrstvo je projekt 
podprlo z nepovratnimi sredstvi v vi{ini 115,8 milijona SIT, 
Ekolo{ki sklad RS pa je zagotovil 160 milijonov SIT ekolo{kega 
kredita s subvencionirano obrestno mero. Ostali dru`beniki v 
Energetiki Projekt Vransko so zagotovili lastna sredstva, in sicer 
Ob~ina Vransko 21 milijonov SIT, dobavitelj kotlov KIV d.d. 47,4 
milijona SIT, izvajalec gradbenih del in toplovoda NIVO d.d. 30 
milijonov SIT ter dobavitelj opreme za kotle BACO 20 milijonov 
SIT. Republika Slovenija ima 49 % lastni{ki dele` v dru`bi. V 
tri~lanskem nadzornem svetu Energetike Projekt Vransko sta 
dva ~lana, ki ju je imenovala vlada RS.

Projekt izgradnje nove kotlovnice na lesno biomaso in 
daljinskega ogrevanja Vranskega se sestoji iz dveh kotlov na 
sekance (2+1,2 MW) in rezervnega kotla na ekstra lahko 
kurilno olje (1,5 MW). Toplotno omre`je v skupni dol`ini 
pribli`no 3.750 trasnih metrov omogo~a priklju~itev 125 
porabnikov. Poleg individualnih hi{ in stanovanjskih blokov so 
na sistem priklju~eni vsi ve~ji porabniki: {ola, vrtec, zdravstveni 
dom, proizvodni obrati in uprava podjetja KIV d.d., vse trgovine, 
ob~ina, gosti{~e, banka, kulturni dom, zadruga in po{ta.

S prehodom na daljinsko ogrevanje Vranskega na lesno 
biomaso je lokalni skupnosti zagotovljen trajen, obnovljiv, 
okolju prijazen in lokalno dosegljiv vir energije. Pomeni tudi 
pridobitev novih delovnih mest oziroma dodaten zaslu`ek 
krajanov s pripravo in prodajo lesne biomase iz okoli{kih 
gozdov in povr{in v zara{~anju.

Ministra sta polo`ila tudi temeljni kamen za izgradnjo 
Tehnolo{ko inovacijskega centra za alternative vire energije, ki je 
sestavni del tehnolo{kih centrov Savinjske regije. Glavni nalogi 
centra sta zdru`evanje razvojno raziskovalnega potenciala 
na ekolo{kem podro~ju v {ir{em slovenskem prostoru in 
prenos rezultatov posameznih projektov na aplikativni nivo ter 
demonstracija novih tehnologij izrabe obnovljivih virov energije 
s poudarkom na primerih dobre prakse.

Na Vranskem bo tudi nova, ~etrta to~ka mednarodne 
biomasne poti, ki bo potekala po celotnem Alpskem prostoru: 
v Franciji, Italiji, [vici, delu Nem~ije, v Avstriji in Sloveniji.

Dragica Bratani~

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je skupaj z 
ministrom za gospodarstvo, mag. Andrejem Vizjakom, v petek, 
13. maja, slavnostno odprl sistem za daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso v ob~ini Vransko.

Ob tej prilo`nosti je minister Podobnik izjavil: »Ta projekt je 
primer partnerskega pristopa pri uresni~evanju trajnostnega 
razvoja, saj je realizacija projekta sad skupnih aktivnosti dr`ave, 
lokalne skupnosti in gospodarstva.«

Kot smo `e poro~ali, je za projekt »Odstranjevanje ovir za 
pove~ano izrabo biomase kot energetskega vira« Slovenija 
pridobila nepovratna sredstva Svetovnega sklada za okolje 
(Global Environment Facility, GEF) v skupnem znesku 4,3 
milijone dolarjev. Te`i{~e investicijskega dela projekta je 
izgradnja 3 do 5 sistemov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso do konca leta 2005 ter priprava novih projektov, za 
katere so `e opredeljena finan~na sredstva v NEP-u oziroma 
zagotovljena v okviru obnovljivega Sklada za energetsko izrabo 
lesne biomase, ki je ustanovljen s sredstvi GEF pri Ekolo{kem 
skladu RS. Projekt izvaja Ministrstvo za okolje in prostor s 
pomo~jo Regionalnega podpornega centra UNDP iz Bratislave. 
Poleg Vranskega in Ko~evja, bodo do naslednje kurilne sezone 
izvedeni {e {tirje manj{i sistemi za ogrevanje javnih stavb v 
ob~inah Pivka, Mozirje in Lu~e. V pripravi je tudi projekt za 
ogrevanje Term Snovik in vasi Snovik.

Model finan~ne podpore je dokaj nov. Za finan~no pomo~ 
izbranim projektom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
je trenutno na voljo 1,25 milijona USD sredstev Sklada za 
energetsko izrabo lesne biomase v obliki kapitalskih vlo`kov 
dr`ave v gospodarsko dru`bo, ki bo projekt izvedla. Dodatna 
sredstva zagotavlja Republika Slovenija, in sicer 1,25 milijona 
USD v tolarski protivrednosti v obliki nepovratnih sredstev 
iz prora~una ter 1,25 milijona USD v tolarski protivrednosti 
ugodnih kreditnih sredstev Ekolo{kega sklada RS. Ti trije finan~ni 
viri krijejo pribli`no 75 % investicijskih stro{kov, 25 % investicije 
pa zagotavljajo bodisi ob~ine bodisi strate{ki partnerji (dobavitelji 
opreme, energetske dru`be, lesnopredelovalna industrija).

Kapitalski vlo`ki dr`ave bodo prodani po pribli`no petih 
letih. Tako bo ta denar prek Sklada za energetsko izrabo lesne 
biomase ponovno investiran v sisteme daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso. Skupaj s sredstvi ministrstva bodo sredstva 
obnovljivega Sklada za energetsko izrabo lesne biomase ter 
krediti Ekolo{kega sklada RS zagotavljali trajen finan~ni vir za 
financiranje sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Slovesno odpiranje sistema DOLB na Vranskem

Polaganje temeljnega kamna za tehnolo{ki center
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DNEVI ENERGETIKOV

Acroni, d.o.o.
Priznanja za energetsko u~inkovito 

podjetje 2005 smo zelo veseli, saj 
med drugim potrjuje pravilnost na{e 
razvojne usmeritve in da so na{a 
vlaganja v proizvodnjo prava pot. V 
sodobno tehnologijo smo v zadnjih 
letih vlo`ili 73 milijonov € in se 
sistematsko lotili ciljnega spremljanja 
porabe energije. V prihodnjih 
letih na~rtujemo za pribli`no 100 
milijonov € vlaganj, z delom teh investicij pa bomo {e 
nadalje zmanj{ali porabo energije. V potro{nji energentov 
na enoto se `e lahko primerjamo s svetovno konkurenco. 
Poleg vzpodbude pa je nagrada za nas tudi obveza za 
prihodnost.

Zarja Kovis, d.o.o.
Ta nagrada je za vse nas potrditev 

na{e razvojne vizije in priznanje za 
dosedanje delo, za naprej pa dodatna 
motivacija pri prizadevanjih postati 
energetsko u~inkovite in okolju 
prijazne terme. Zelo smo zadovoljni, 
da smo na{ projekt lahko predstavili 
strokovnjakom - energetikom v 
slovenskem prostoru in prikazali 
prakti~ne dose`ke nagrajenega 
projekta. V pripravi imamo tudi `e nov projekt: gradnjo 
kotlovnice na biomaso in daljinsko ogrevanje za Terme 
Snovik in vas Snovik.

Mizarstvo Ovsenik Alojz, s.p.
Priznanja za dose`ke na podro~ju 

uporabe obnovljivih virov sem vesel 
predvsem zato, ker se je pomena 
re{evanja tega vpra{anja za~ela 
zavedati {ir{a okolica.

Zame imajo za~etki izkori{~anja 
obnovljivih virov korenine v re{evanju 
vpra{anja, kam z lesnimi odpadki, 
saj je bila pred 40 leti energija zelo 
poceni. [ele zadnjih 20 let nalo`be 
v ~im cenej{o energijo opravi~ujejo investicijo. Zadnjih 
nekaj let se ~edalje bolj zavedamo tudi onesna`enega 
okolja. Tehnologija `e omogo~a, da hkrati re{ujemo vsa 
tri vpra{anja: uni~enje odpadkov in njihovo spreminjanje v 
koristno energijo ob ~im manj{em onesna`evanju okolja.

Za zagotavljanje razvoja sem moral vedno izkoristiti 
vse sinergijske u~inke gospodarjenja. Mednje sodi tudi 
uporaba obnovljivih virov energije, zato sem v letu 2004 
ponovno moderniziral pe~ za ogrevanje in su{enje lesa 
z uporabo lesnih odpadkov. To je tudi moj prispevek k 
ohranjanju ~istega okolja za bodo~e rodove.

Prejemniki nagrad so povedali

Dr. Vasilij Pre{ern, 
glavni direktor

G. Ivan Hribar, 
direktor

G. Alojz Ovsenik, 
podjetnik

7. sre~anje energetikov Slovenije
Leto{nje sre~anje energetskih mened`erjev Slovenije, ki je 

bilo 5. in 6. aprila v Portoro`u, je privabilo najve~ udele`encev 
doslej, ve~ kot 200 predstavnikov podjetij in javnih ustanov, 
porabnikov energije, distributerjev, trgovcev z energijo, 
energetskih svetovalcev, projektantov, ponudnikov energetske 
opreme in storitev ter predstavnikov medijev. Sre~anje so 
pripravili ~asnik Finance, Institut Jo`ef [tefan – Center za 
energetsko u~inkovitost in Ministrstvo za okolje in prostor 
(MOP). Program je bil bolj okolijsko obarvan, saj so za nami in 
pred nami {tevilne naloge, ki povezujejo podro~ji rabe energije 
in varovanja okolja.

Uvodoma so predstavniki resornih ministrstev za okolje 
(MOP) in energijo (MG) predstavili zahteve okoljske zakonodaje 
in njihovo povezavo z uporabo energije ter predstavili poglede 
na zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom. Letos se je tako 
za~elo trgovanje z emisijami, uredba o taksi na emisije CO2 
je do`ivela pomembne spremembe, zaradi katerih bodo 
morala podjetja, ki bodo hotela biti {e opro{~ena pla~evanja 
te takse, z dr`avo skleniti dolgoro~ni sporazum. Na podro~ju 
energetske u~inkovitosti bosta prenos in uresni~evanje direktiv 
EU zahtevala sprejem velikega {tevila predpisov, pospe{evanje 
razvoja trga energetskih storitev in drugo.

Letos se je v Sloveniji in Evropi za~elo trgovanje z emisijami, z 
njim sta povezana tudi izvajanje monitoringa emisij toplogrednih 
plinov in postopek za pridobitev dovoljenja za izpust emisij 
CO2 za nove naprave. Skoraj 200 slovenskih podjetij mora 
pridobiti celostno okoljevarstveno (IPPC) dovoljenje, ki mu je 
bila posve~ena celotna sekcija. Na posvetu so strokovnjaki 
spregovorili tudi o energetski rabi biomase, o zeleni elektriki in 
zbiranju energetskih podatkov.

S podro~ja stavb sta bili na sre~anju organizirani dve sekciji, 
kjer so strokovnjaki z omenjenih podro~ij govorili o vrednotenju 
energije v stavbah, obnovi stavb ter integraciji naprednih 
tehnologij (mikrokogeneracija, son~na energija), v drugi sekciji 
pa je tekla beseda o pogodbenem zagotavljanju prihranka 
energije z vklju~evanjem zasebnega kapitala v javni sektor.

V zadnjem delu sre~anja so se predstavili leto{nji nagrajenci. 
Energetsko u~inkovito podjetje za leto 2005 je postal Acroni, 
d.o.o., Jesenice, nagrado za energetskega mened`erja pa je 
prejel Du{an Novkovi~ iz tega podjetja. Nagrado za energetsko 
u~inkovit projekt je prejelo podjetje Zarja Kovis, d.o.o., za 
projekt v Termah Snovik. Posebno priznanje je prejel {e Alojz 
Ovsenik, samostojni podjetnik iz Kranja. Nagrajencem sta na 
slovesnem ve~ernem delu sre~anja priznanja podelila minister  za 
okolje Janez Podobnik in odgovorni urednik Financ Peter Frankl.

Mag. Toma` Fatur, IJS/CEU
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Na leto{njih Dnevih energetikov, ki so bili 5. in 6. aprila 
v Portoro`u, je podjetje Acroni, d.o.o., prejelo priznanje 
„Energetsko u~inkovito podjetje 2005“.

V Acroniju proizvajamo visoko kakovostna jekla, od elektro 
plo~evine do nerjavnih in specialnih jekel. Z 2.600 TJ porabljene 
energije oziroma 6.000 milijonov SIT letnega stro{ka dobivata 
energija in njena raba v podjetju ~edalje ve~ji pomen.

V zadnjih letih smo z investicijskimi vlaganji v sodobno 
tehnologijo in s posodabljanjem sistema spremljanja rabe 
energije kljub proizvodnji zahtevnej{ih izdelkov zni`ali porabo 
energije na enoto proizvodnje za 11 odstotkov. Najbolj smo 
zni`ali porabo pare, vro~e vode in zemeljskega plina. Poleg 
energetske u~inkovitosti in z njo povezanih ni`jih stro{kov 
poslovanja smo pove~ali obseg proizvodnje, izbolj{ali delovne 
razmere in zmanj{ali vplive na okolje, kar nas uvr{~a med 
sodobne svetovne jeklarne.

U~inkovita raba energije se poleg ni`jih stro{kov poslovanja 
ka`e tudi v manj{i emisiji {kodljivih snovi v okolje.

Na u~inkovito rabo energije pa poleg izbolj{av in zamenjave 
proizvodnih linij z najbolj{imi (BAT) vpliva tudi nadzor rabe 
energije, saj morajo biti vnaprej jasno definirane ciljne rabe 
posameznih vrst energij in odgovorni za njihovo doseganje.

Intenzivna vlaganja v posodobitev naprav in posodabljanje 
tehnolo{kih procesov, ki omogo~ajo izdelavo zahtevnej{ih in 
kakovostnej{ih izdelkov ter u~inkovitej{o rabo energije, so bila v 
zadnjih petih letih vredna ve~ kot 60 milijonov €, v naslednjem 
srednjero~nem obdobju pa na~rtujemo {e nadaljnjih 100 
milijonov € vlaganj, od tega samo za ~iste ekolo{ke investicije 
ve~ kot 15 milijonov €.

^eprav je ve~ina energije porabljene na tehnolo{kih linijah, 
ne zanemarjamo optimiranja sekundarne porabe energije, kot 
so ogrevanje, razsvetljava, sistemi vodnega hlajenja, priprava 
komprimiranega zraka in drugo.

Podlaga za u~inkovito rabo energije je obvladovanje 
spremljanja porabe energije, zato ̀ e nekaj let gradimo energetski 
poslovno-informacijski sistem, ki temelji na avtomatskem 
zajemu podatkov o porabi energije in obsegu proizvodnje.

Za projekt “Ciljno spremljanje proizvodnje in rabe 
komprimiranega zraka”, ki smo ga izvedli v sodelovanju s 
Centrom za energetsko svetovanje ENEKOM, smo na lanskih 
Dnevih energetikov prejeli priznanje za dose`ek pri u~inkoviti 
rabi energije.

Acroni je energetsko u~inkovito podjetje 2005 
Z aktivnim investiranjem v naprave, s katerim zni`ujemo 

emisije v okolje, se `e ve~ let pripravljamo na izpolnitev zahtev 
direktive IPPC. Take naprave pa ne vplivajo vedno na zni`evanje 
porabe energije oz. porabo lahko celo pove~ajo (npr. sodobne 
odsesovalne filtrirne naprave), zato sku{amo ta negativni 
u~inek omiliti z zmanj{evanjem porabe energije v tehnolo{kih 
procesih in pri sekundarnih porabnikih energije.

Poteka tudi projekt posodobitve razsvetljave, ki ga s svojimi 
idejno-tehnolo{kimi re{itvami izvaja podjetje El-Tec Mulej, d.o.o. 
U~inki te posodobitve so bolj{e delovne razmere in ve~ kot za 
polovico manj{a poraba elektri~ne energije za razsvetljavo.

Aktivnosti in prizadevanja so usmerjena v odgovoren odnos 
do okolja in u~inkovito rabo energije. S sistemom vodenja 
kakovosti so ti cilji vklju~eni v vse dejavnosti podjetja, kar 
dokazujejo tudi osvojeni standardi ISO 9001 in ISO 14001, 
pripravljamo pa se na certifikacijo standarda 18001.

Zavedamo se, da lahko daje zaposlitev skoraj 1.500 ljudem 
le energetsko u~inkovito in okolju prijazno podjetje.

Du{an Novkovi~, Acroni, d.o.o.

DNEVI ENERGETIKOV

Posodobljena razsvetljava v proizvodnji

Energetski mened`er 2005

Na Dnevih energetikov so podelili 
tudi priznanje energetskemu 
mened`erju 2005, ki ga je prejel  
Du{an Novkovi~, svetovalec za 
energetiko v podjetju Acroni, 
d.o.o. Kot je dejal, se `e ve~ kot 
10 let intezivno ukvarja s porabo 
energetskih medijev. V zadnjih letih 
si je prizadeval za ~imbolj smotrno 
rabo energije na celotnem kompleksu nekdanje @elezarne 
Jesenice, pri ~emer predstavlja Acroni ve~ kot 90 % te 
porabe. »Priznanje je velika vzpodbuda in obveza za 
nadaljnje delo na tem podro~ju. Zasluge za to priznanje 
imajo tudi moji sodelavci, ki so vsak po svojih najbolj{ih 
mo~eh prispevali k dose`enim rezultatom. Naj poleg 
vodstev in tehni~nega osebja profitnih centrov omenim 
posebej Marka Su{nika s sodelavci energetike in dr. Nedo 
Karba s sodelavci procesne avtomatike, ki so veliko naredili 
prav pri gradnji nadzornega sistema rabe energije,« je {e 
dodal nagrajenec Novkovi~.

G. Du{an Novkovi~ 

Energetsko u~inkovit projekt 2005
Priznanje »Energetsko u~inkovit projekt 2005« so prejele 

Terme Snovik iz Kamnika za projekt vgradnje toplotnih 
~rpalk in vakuumskih son~nih kolektorjev, katerega je 
izvedlo podjetje Zarja Kovis, d.o.o. Projekt je sestavljen iz 
3 delov: vgradnje toplotne ~rpalke voda/voda, toplotne 
~rpalke zrak/voda in vakuumskih son~nih kolektorjev. 
Predstavili smo ga v februarski {tevilki.
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URE V STAVBAH

Oblikovanje trga lesne biomase 
Pri projektu ForBioM - Oblikovanje trga z lesno biomaso 

(http://www.svn.cz/forbiom/) sodeluje osem partnerjev 
iz Slovenije, Avstrije, ^e{ke, Gr~ije, Nizozemske, Poljske in 
Slova{ke. Projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru 
programa SAVE, se je za~el oktobra 2003 in se kon~al aprila 
letos. Cilj projekta je pove~anje rabe  lesne biomase v sistemih 
daljinskega ogrevanja v Srednji in Vzhodni Evropi. Glavni 
rezultati projekta so ocena potenciala in cen lesne biomase, 
opredelitev potencialnih lokacij projektov DOLB, podpora 
pilotnih projektov in promocija. 

Analize trga lesne biomase v Sloveniji, ^e{ki, Slova{ki in 
Poljski ka`ejo, da predstavlja lesna biomasa najve~ji dele` v 
porabi vseh obnovljivih virov energije. Dele` lesne biomase 
med primarnimi energetskimi viri v teh dr`avah zna{a od 1,5 
do 4 %, medtem ko je prispevek obnovljivih virov v celotni 
oskrbi z energijo majhen. Raba lesne biomase za proizvodnjo 
toplote je najcenej{i na~in za pove~anje rabe OVE. Za izvedbo 
projekta DOLB ni popolnega modela, konkretni pogoji na 
posamezni lokaciji so klju~ni faktorji uspeha. Najbolj{e lokacije 
za rabo lesne biomase za daljinsko ogrevanje imajo ve~ino od 
naslednjih faktorjev uspeha:
• dolgoro~na razpolo`ljivost biomasnega goriva;
• povpra{evanje po toploti iz biomase;
• trenutna cena toplote nad nacionalnim povpre~jem;
• obstoje~i sistemi daljinskega ogrevanja;
• mo`nost nadomestitve obstoje~e zastarele ali okolju {kodljive 

tehnologije.
V okviru projekta je nastala zlo`enka Daljinsko ogrevanje 

na lesno biomaso. Namenjena je promociji sistemov DOLB 
na podlagi slovenskih 
izku{enj in je zanimiva 
za vse, ki se za tak 
sistem odlo~ajo. V 
zlo`enki so predstavljeni 
daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso, njegove 
prednosti, potencial 
l e s n e  b i o m a s e , 
mo`nosti financiranja 
projektov,  cene in 
delovanje borze lesne 
biomase. Poudarek je na 
predstavitvi projektov 
DOLB v Gornjem Gradu, 
Ko~evju, Preddvoru, 
Vranskem in @eleznikih. 
Brezpla~no publikacijo 

je mogo~e dobiti na Agenciji za prestrukturiranje energetike, 
tel.: 01/586 38 70 ali e-po{ta: info@ape.si, na spletni strani 
http://www.ape.si pa je zlo`enka v elektronski obliki.

Pri projektu je nastal tudi Forum lesne biomase (http://
forum.arnes.si/), ki je namenjen izmenjavi znanja in izku{enj, 
obve{~anju o pomembnih dogodkih in zanimivih spletnih 
povezavah in ostalih aktualnih temah na podro~ju lesne 
biomase. Vse, ki se s tem podro~jem ukvarjate ali vas to 
podro~je zanima, vabimo k sodelovanju.   

Nata{a Lambergar, ApE, d.o.o.

“Dan zelene energije” na O[ Nove Jar{e 
Mednarodni dan Zemlje, 22. april, so na O[ Nove Jar{e 

iz Ljubljane posvetili »zdravljenju« ene najhuj{ih »bolezni« 
na{ega planeta - globalnemu segrevanju. Skupaj s Slovenskim 
E-forumom so pripravili tematski naravoslovni »dan zelene 
energije«. Tako so u~enci 2. in 3. razreda v delavnicah »Zakaj 
ne zebe severnega medveda« in »Vsa energija prihaja od 
sonca« ugotavljali, kaj se dogaja z Zemljo in spoznavali 
pojav ter posledice tople grede. ^etrto{olci so se v delavnici 
»Odpadni papir – umetni{ki material in energetski vir« u~ili o 
vsestranski uporabnosti papirja in se lotili njegove recikla`e. 
Da je najcenej{a in naj~istej{a energija tista, ki je sploh ne 
potro{imo, so spoznali udele`enci delavnice »Keksi nas u~i 
var~evati z energijo« ter »U~inkovita raba energije v {oli«. O 
proizvodnji energije in energetsko var~nih proizvodih je tekla 
beseda v delavnici »Zgodba o energiji«, u~enci pa so se pou~ili 
tudi o obnovljivih virih energije ali »zeleni elektriki«. Ker je 
nara{~ajo~a temperatura ozra~ja globalni problem, so 8. razredi 
ugotavljali, kak{ne bodo »Podnebne spremembe in kako se jim 
prilagoditi v Sloveniji«. Na »energetskem dnevu« sta sodelovali 
tudi avstrijski nevladni organizaciji. Lokalna energetska agencija 
Zahodne [tajerske je s svojim mobilnim »son~nim kombijem« 
nazorno in pou~no prikazala izkori{~anje son~ne energije, saj 
so u~enci lahko sami sestavili razli~ne model~ke, jih opremili s 
son~nimi celicami in se prepri~ali o son~ni energiji. Predstavnik 
Koro{ke klimatske zveze pa je z u~enci razpravljal o podnebnih 
spremembah, ~love{kem vplivu nanje in kjotskem protokolu. 

Na {oli so tudi sicer okoljevarstveno dejavni. Tako so 
»energetski detektivi« pod mentorstvom u~itelja fizike, g. 
Lojzeta Godlerja, izvedli raziskovalni projekt »Na{a {ola 
– energetski po`eruh«, v katerem so se ukvarjali z energetskimi 
prihranki pri ogrevanju {olskih prostorov. S finan~no pomo~jo 
Termoelektrarne-toplarne Ljubljana in Energetike Ljubljana so 
energetsko sanirali fizikalno u~ilnico. Rezultati ve~mese~nih 
meritev porabe energije so dokazali, da je toplotno izolirana 
u~ilnica z bolj{imi okni in radiatorji na regulacijo kar za 45 
% manj potratna, kar pomeni poleg finan~nega prihranka 
tudi zmanj{anje emisij CO2 za ve~ kot tono v kurilni sezoni. S 
projektom se O[ Nove Jar{e priklju~uje gibanju »eko-{ola kot 
na~in `ivljenja«. »Energetski detektivi« bodo delo nadaljevali 
tudi prihodnje {olsko leto, ko  bodo raziskovali po~utje v 
razredu in razliko med porabo elektri~ne energije v u~ilnici za 
fiziko, ki sta jo podjetji Elektro Ljubljana in Siemens opremili 
z novimi, o~em prijaznimi energetsko var~nimi svetili, in 
sosednjo u~ilnico. Energetika Ljubjana pa je z MOL-om `e 
podpisala pogodbo o zamenjavi ostalih oken na {oli. 

 
Andrej Klemenc, Slovenski E-forum
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Grozd za klimatizacijo, gretje in hlajenje
Vizija Grozda KGH je postati prepoznaven evropski center 

na podro~ju klimatizacije, gretja in hlajenja. Njegova najve~ja 
prednost bo v uveljavljenih kadrih, ki bodo gonilna sila razvoja 
novih energetsko u~inkovitih in okolju prijaznih proizvodov. ̂ lani 
grozda bodo, razvojno povezani z ostalimi, postali ponudniki 
celovitih re{itev in funkcij ter ponudniki vrhunskih, inovativnih 
proizvodov. Zavezujejo se, da bodo s svojimi ~love{kimi in 
materialnimi viri prispevali k doseganju zastavljenih ciljev in 
aktivno sodelovali pri opredeljevanju podro~ij, na katerih lahko 
najdejo svoje konkuren~ne prednosti. 

Zastavljeni cilji bodo dose`eni z vzpostavljanjem inovativnega 
okolja slovenske industrije KGH, katerega osrednji projekt je 
izgradnja mre`e laboratorijev z osrednjim In{titutom KGH. 

In{titut KGH bo prvi tak center na obmo~ju JV Evrope, saj bo 
po izgradnji vseh merilnih prog najbolje opremljena raziskovalna 
institucija na podro~ju KGH v radiju cca 500 km. Nudil bo:
• podporo razvojnim, proizvodnim in tr`nim aktivnostim 

~lanov;
• podporo  pri vzpostavljanju stikov in razvijanju tr`nega 

sodelovanja med sodelujo~imi podjetji in potencialnimi 
kupci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji; 

• podporo pri vklju~evanju novih podjetji v Grozd KGH zaradi 
sinergijskih u~inkov; 

• podporo vzdr`evanju dobrih odnosov med potencialnimi 
partnerji s podro~ja industrije klimatskih, grelnih in hladilnih 
naprav in dr`avnimi organi in institucijami;

• podporo pri zbiranju informacij in vzpostavljanje stikov 
z eksperti na podro~ju razvoja in raziskav in s podro~ja 
specifi~nih in komplementarnih disciplin oz. tehnologij.
Glavne naloge In{tituta KGH pa bodo:

• pripravljati in predlagati vizije in strategije razvoja izdelkov; 
• razvijati nove izdelke s sodobnimi orodji in jih preskusiti na 

lastnih merilnih progah v skladu z veljavnimi standardi;
• biti pobudnik izvajanja skupnih projektov;
• povezovati doma~e in tuje centre znanja;
• usklajevati vlaganja v RR-infrastrukturo; 
• zagotavljati kadrovski potencial za krepitev inovacijskega 

okolja in izobra`evanja, usposabljanje obstoje~ih kadrov ter 
izpopolnjevanje programov izobra`evanja;

• podpirati druge skupne projekte ~lanov Grozda KGH. 
Ve~ informacij je na http://www.hvac-cluster.com/.

Tanja Mohori~, Grozd KGH

GROZDI

Bodo~a zgradba In{tituta KGH V Godovi~u

Slovenska gradbena tehnolo{ka 
platforma  

Slovenski gradbeni grozd (SGG) se je v okviru razvojnih 
dejavnosti, povezanih z internacionalizacijo grozda,  vklju~il v 
razvoj oktobra 2004 ustanovljene slovenske gradbene tehno-
lo{ke platforme (SGTP), ki je prva aktivna nacionalna tehnolo{ka 
platforma v Sloveniji. Dejavno je vklju~ena v krovno tehnolo{ko 
platformo - Evropsko gradbeno tehnolo{ko platformo (ECTP). 
Tako smo gradbeniki prehiteli druga, raziskovalno mo~nej{a in 
pomembnej{a gospodarska podro~ja.

Namen SGTP je povezati zainteresirane skupine gradbenega 
sektorja v Sloveniji, jih aktivno vklju~iti v razvoj ECTP ter z novimi 
razvojnimi partnerstvi v EU zagotoviti sodelovanje v 7. okvirnem 
programu (OP) EU. Tako lahko SGTP pomembno prispeva k 
tehnolo{kemu razvoju in rasti slovenskega gradbenega sektorja 
ter k evropski in globalni konkuren~nosti panoge.

Cilji SGTP so: mobilizirati in aktivirati podjetja in druge 
zainteresirane skupine (npr. podjetja in institucije, ki delujejo na 
podro~ju u~inkovite rabe energije), identificirati razvojne izzive, 
kompetence in potrebe slovenskega gradbenega sektorja, 
dopolniti RR potrebe panoge, da bi izpolnili strate{ke cilje 
EU na podro~ju graditeljstva, ter vklju~iti aktualne (slovenske) 
teme med prioritete 7. OP, izdelati za Slovenijo aktualne 
razvojne programe, harmonizirane s programi in usmeritvami 
EU, povezati razvojne programe, podporne mehanizme, 
inovacijske aktivnosti, povezati in zagotoviti u~inkovito porabo 
javnih ter privatnih sredstev za RTR gradbenega sektorja, 
spodbujati sodelovanje v 7. OP in pripravljati pogoje in 
predloge, promovirati slovensko graditeljstvo v EU.

SGTP organizacijsko in strukturno posnema ECPT. V okviru 
SGTP na~rtujemo delo na podobnih vsebinskih podro~jih kot v 
ECPT. Postopoma se bodo odprle mo`nosti za sofinanciranje 
stro{kov sodelovanja v platformah. V zdaj{nji fazi si morajo 
sodelujo~i zagotoviti lastna sredstva.

Ve~ informacij o SGTP/ECTP, vklju~no z obrazcem pisma 
o nameri za sodelovanje, lahko dobite na spletni strani 
platforme http://www.sgtp.si ali pri kontaktnih osebah: dr. 
Miha Toma`evi~, Zavod za gradbeni{tvo Slovenije (~lan HLG),  
dr. Roko @arni}, GI – ZRMK, d.o.o in UL – FGG (so-koordinator 
ECTP vsebinskega podro~ja Kulturna dedi{~ina in nacionalni 
koordinator SGTP), dr. Marjana [ijanec Zavrl (~lanica ECTP 
vsebinskega podro~ja Mesta in stavbe), mag. Vladimir Gumilar, 
SGG (predstavnik nacionalne platforme).

Mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd
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Vsebinska podro~ja ECPT in nosilna pojetja
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INTERNET

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

Zalo`nik: Ministrstvo za okolje in prostor
Izdajatelj: Center za energetsko u~inkovitost, Institut “Jo`ef Stefan”. 
Glavni urednik: Boris Selan. Uredni{ki odbor: Dragica Bratani~, Toma` Fatur in Barbara Petelin Viso~nik. 
Naslov uredni{tva: Agencija RS za u~inkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana. 
Priprava za tisk: Camera, d. o. o., Ljubljana
Tisk: Present, d. o. o., Ljubljana
Izhaja: 7-krat letno 
Oblikovanje: Informa Echo, Ljubljana.

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema Center za energetsko u~inkovitost, IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, 
po faksu (01) 561 23 35 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, 
Jamova 39, 1001 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 2005.

ZANIMIVOSTI

[olanje projektantov
V okviru projekta GEF organizirata Ministrstvo za okolje 

in prostor in Zveza dru{tev za biomaso Slovenije {olanje 
projektantov majhnih kotlov na lesno biomaso (MKLB), ki bo 
potekalo od 26. do 27. maja 2005 v prostorih Gospodarske 
zbornice Slovenije v Ljubljani.

Namen {olanja v okviru iniciative »Projektanti za toploto iz 
biomase« je izobraziti projektante strojne in gradbene stroke 
ter arhitekte, ki se pri svojem delu `e sre~ujejo ali se bodo 
sre~evali z na~rtovanjem ogrevanja s pomo~jo MKLB.

[olanje vklju~uje dvodnevni teoreti~ni del in en dan 
prakti~nega {olanja pri renomiranem proizvajalcu kotlov. Vsi 
udele`enci bodo prejeli obse`en u~ni material v sloven{~ini.

Seminarji na podro~ju MKLB se bodo, glede na zanimanje, 
nadaljevali tudi jeseni 2005. Zainteresirani in{talaterji, dimnikarji 
in projektanti lahko `e sedaj po{ljejo preliminarne prijave, 
v za~etku septembra 2005 pa bodo pozvani, da potrdijo 
svojo udele`bo v terminih, ki bodo takrat znani. Natan~nej{e 
informacije so na spletni strani http://www.aure.si/.

Tematska prireditev v Gradbenem centru

V Gradbenem centru na Dimi~evi 9 v Ljubljani (http://gcs.
gi-zrmk.si/gcs/aktualno.htm) poteka od 12. maja do 3. junija 
tematska prireditev Toplotna za{~ita in sanacija streh in fasad 
ter Prezra~evanje, hlajenje in ogrevanje doma. Tematska 
prireditev ima 3 sklope.

Vsak dan med 9. in 17. uro, v sobotah pa med 9. in 13. je 
na ogled razstava sistemov in materialov za celovito energetsko 
sanacijo objektov. Dobra gradbena praksa je pri energetski 
sanaciji starej{ih stavb klju~nega pomena. Pri `e izvedenih 
sanacijskih posegih se namre~ prav pogosto sre~ujemo z 
neustreznimi re{itvami in ukrepi, ki bodisi niso bili na~rtovani 
usklajeno ali izvedeni pravilno.

Vsako soboto ob 10. uri so na sporedu predavanja za ob~ane, 
na katerih jih bodo seznanili s strokovno preverjenimi usmeritvami 
na podro~ju energetske sanacije starej{ih objektov, s sanacijami 
starih neustreznih termoizolativnih fasad, s primernimi ukrepi 
in u~inki na zmanj{anje stro{kov za ogrevanje ter z novostmi in 
usmeritvami na podro~ju nizkoenergijskih in pasivnih sanacijskih 
ukrepov pri ve~stanovanjskih starej{ih objektih.

Vsak dan pa poteka tudi brezpla~no energetsko svetovanje 
za ob~ane.

Novi bro{uri o ogrevanju z lesom
Zanimanje za sodobno izrabo lesa v energetske namene se 

iz leta v leto pove~uje. Energetska izraba lesa predstavlja enega 
izmed najpomembnej{ih potencialov obnovljivih virov energije 
v Sloveniji, zato dr`ava, z namenom ve~je promocije, izvaja 
razli~ne razvoje aktivnosti, med drugim tudi informiranje.

V okviru mednarodnih projektov Interreg III B, Alpenergywood, 
FAO in GEF, sta iz{li bro{uri Les – doma~, obnovljiv in okolju 

prijazen vir energije in 
Ogrevanje z lesom avtorjev 
dr. Nike Kranjc ter Igorja 
Kop{eta. Bro{uri ponujata 
celovite in kakovostne 
informacije o lesu kot 
viru energije ter mo`nosti 
sodobne in u~inkovite 
izrabe lesa v energetske 
namene. Namen bro{ur je v 
prvi vrsti promocija za ve~jo 
uporabo lesne biomase 
kot energenta, namenjeni 
pa sta vsem, ki jih zanima 
pridobivanje in uporaba lesa 
kot kuriva, oziroma vsem 
tistim posameznikom, ki se 
odlo~ajo za investicijo v sis-
tem ogrevanja na les. 
Omenjeni publikaciji, s 
predstavitvijo osnovnih 
karakteristik lesa, najpo-
gostej{ih oblik lesnega 
goriva, sodobnih na~inov 
p rede l a ve  l e sa  t e r  s 
predstavitvijo sodobnih 

kotlov in stro{kov ogrevanja, ki so s tovrstnim ogrevanjem 
povezani, ponujata celovite in kvalitetne informacije o izrabi 
lesa v energetske namene. 

Bro{uri, sta na voljo na Agenciji RS za u~inkovito rabo in 
obnovljive vire energije, ki ju je izdala skupaj z Zavodom za 
gozdove in Gozdarskim in{titutom Slovenije. V prihodnjih dneh 
pa bosta objavljeni tudi na spletni strani http:/www.aure.si.

Polona Lah, IJS/CEU


