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Spo{tovani bralci, 
neobvladljiva rast prometa je resna gro`nja, da bodo 

sicer{nja prizadevanja za zni`anje emisij toplogrednih plinov 
izni~ena. Obseg prometa po cestah, tako tovornega kot 
osebnega se pove~uje, hkrati se ve~a tudi rast porabe goriv, 
prehod na uporabo javnega prometa pa se sploh {e ni za~el. 
Prometna politika je naravnana izrazito h gradnji novih in {iritvi 
obstoje~ih cest, pri ~emer je okoljski vidik upo{tevan zgolj 
marginalno. Ob vseh stotinah milijonov evrov, ki se bodo v 
Sloveniji v prihodnjih letih porabili za gradnjo novih (avto)cest, 
nismo sposobni pogledati tudi onkraj cestne ograje in nameniti 
majhen del pozornosti pripravi ustreznih okoljsko/prometnih 
politik oziroma za~eti trajnostno urejati promet.

Od leta 1986, ki je za Slovenijo bazno leto za Kjotski 
sporazum, so se emisije iz prometa podvojile, kar pa ne skrbi 
nikogar. Evropska prometna politika namenja veliko pozornosti 
trajnostnim izzivom prometa, vendar se stvari premikajo po~asi 
in ve~inoma po ekonomski logiki, ki trajnostno mobilnost 
ve~krat potiska ob rob. Ob tem pa pozabljamo, da je treba 
promet zaradi vpliva na ekonomsko rast in zahtev po mobilnosti 
obravnavati usklajeno, saj pomeni trajnostna mobilnost 
zagotavljanje u~inkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob 
minimizaciji neza`elenih stranskih u~inkov, tudi okoljskih.

Iz pregleda statistik EU in Slovenije je mogo~e ugotoviti, da 
ima prevoz blaga po cesti {e vedno prednost pred `eleznico, 
ve~ina potnikov za prevoz uporablja avtomobil, prometni 
tokovi blaga in potnikov nara{~ajo, emisije CO2 iz prometa 
predstavljajo skoraj tretjino vseh emisij CO2, varnost v prometu 
pa je nizka. Vse te ugotovitve ka`ejo na to, da politike kljub 
svojim trajnostnim na~elom ne prepre~ujejo dovolj u~inkovito 
neza`elenih u~inkov prometa. O~itno je, da med na~eli 
trajnostne mobilnosti oz. politikami in resni~nostjo obstaja velik 
razkorak. Eden od vzrokov je pomanjkanje politi~ne volje in 
pripravljenosti dru`be za spremembe na podro~ju mobilnosti. 
Rezultat na{ega dosedanjega obna{anja so {tevilni neza`eleni 
u~inki. Za prepre~evanje, bomo morali s spreminjanjem svojih 
navad aktivno podpreti razvoj in uresni~evanje trajnostno 
naravnanih politik mobilnosti in pripadajo~ih ukrepov.

Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba 
vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob ni`jih stro{kih 
in manj{ih stranskih u~inkih, tveganju in porabi naravnih virov. 
Nepremi{ljeno ukrepanje ima slabe in dolgoro~ne posledice 
– ukinitev `elezni{kega tira je enostavna, uvedba te`avna. Hoja, 
kolesarjenje, avtobusni promet, `elezni{ke povezave in uporaba 
avtomobila se morajo medsebojno podpirati in dopolnjevati. 
Ukrepi se morajo izvajati koordinirano in integrirano: sistemi 
javnega prevoza morajo biti prilagojeni potrebam uporabnikov, 
~asovno in cenovno. Poleg tega integrirani pristop k re{evanju 
izzivov mobilnosti zdru`uje {e: spremembe obna{anja ljudi v 
prometu in njihovem na~inu `ivljenja, tehnolo{ke izbolj{ave za 
pove~anje u~inkovitosti, s hkratnim zmanj{evanjem okoljskih 
u~inkov in izbolj{ani varnosti, cene, ki vklju~ujejo resni~ne stro{ke 
transporta v procese odlo~anja, in tako vplivajo na celotno 
potro{njo transportnih storitev in promocijo najmanj {kodljivih 
na~inov transporta. Potrebujemo celovito izobra`evanje in 
obve{~anje prebivalcev o sedanjem stanju in ukrepe za njegovo 
izbolj{anje. Slovenija potrebuje celovito strategijo trajnostne 
mobilnosti – vendar papir ne bo dovolj: potrebujemo njeno 
izvajanje. Potrebujemo vidne spremembe – kolesarske steze, 
usklajene avtobusne in `elezni{ke povezave, spodbude za 
spreminjanje vedenjskih vzorcev. 

Priznati moramo, da tudi strokovnjaki s podro~ja zmanj{evanja 
emisij in URE podro~ju prometa nis(m)o posve~ali dovolj 
pozornosti, zato se danes soo~amo z realnim problemom, 
da se procesa trajnostne mobilnosti sploh ne znamo lotiti. Na 
voljo nimamo kvalitetnih podatkov o stanju voznega parka, o 
porabi goriv za razli~ne oblike prometa, statisti~ni podatki o 
prevozu blaga in potnikov so nepopolni, dolgoro~nih napovedi 
o razvoju prometa, osebnega, javnega in tovornega, pa ne zna 
oblikovati nobena ustrezna institucija (ker je v Sloveniji sploh 
nimamo!). Upam, da bomo kon~no le spoznali, da je skrajni 
~as, da se lotimo korenitih sprememb na podro~ju obravnave 
prometa, z upo{tevanjem vseh vidikov, tudi okoljskega.

mag. Toma` Fatur, IJS-CEU (s pomo~jo dru{tva Fokus)
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Stanje razpisa OVE za gospodinjstva
Ministrstvo za okolje in prostor tudi letos spodbuja rabo 

obnovljivih virov energije – energije sonca, okolice in lesne 
biomase. Nepovratna sredstva v okviru razpisa, ki je bil objavljen 
23. 3. 2007 v Uradnem listu RS, {t. 26/07, se dodeljujejo za 
vgradnjo solarnih in fotovoltai~nih sistemov, toplotnih ~rpalk za 
centralno ogrevanje prostorov ter za kurilne naprave na polena, 
pelete ter sekance.

Vi{ina nepovratnih sredstev za solarne sisteme zna{a 
125 EUR/m2 absorbcijske povr{ine vgrajenih sprejemnikov 
son~ne energije, za fotovoltai~ne sisteme 2,5 EUR/Wp vgrajenih 
modulov son~nih celic (PV modulov) ter za toplotne ~rpalke 
in kurilne naprave 40 % cene toplotne ~rpalke oz. kurilne 
naprave, pri ~emer je pri vseh {tirih ukrepih vi{ina nepovratnih 
sredstev omejena na najve~ 2.100 evrov. Ve~ o pogojih in 
merilih javnega razpisa je navedeno v razpisni dokumentaciji, 
ki je na voljo na spletnem naslovu www.aure.si, prosilcem, ki jo 
bodo naro~ili s pisnim zahtevkom, pa bo poslana po po{ti.

Za prvo odpiranje vlog, ki je potekalo 26. aprila 2007, je 
prispelo ve~ kot 2.600 vlog, od tega najve~ za solarne sisteme, 
nekaj manj za kurilne naprave, pol manj za toplotne ~rpalke 
in le nekaj vlog za fotovoltai~ne sisteme. Prosilci bodo o 
rezultatu pisno obve{~eni v roku 150 dni od odpiranja vlog. 
Pozneje bodo vsi prejemniki objavljeni na spletni strani v rubriki 
zaklju~eni razpisi. ^e bodo razpisana sredstva zado{~ala {e 
za eno odpiranje, bo rok za oddajo vlog za drugo odpiranje 
22. avgust 2007.

mag. Jani Turk, MOP

RAZPISI
u~inkovite rabe energije v proizvodnih in poslovnih objektih, 
vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja ali energijsko 
var~nega zunanjega stavbnega pohi{tva pri obnovi ali 
gradnji nestanovanjskih objektov ali stanovanjskih objektov 
za posebne namene ter za nakup vozil na elektri~ni ali 
hibridni pogon v cestnem prometu;

• zmanj{anje onesna`evanja zraka – za tehnologije, ki 
zmanj{ujejo onesna`evanje zraka v tehnolo{kem procesu 
ali za gradnjo in rekonstrukcijo naprav za ~i{~enje dimnih 
plinov in odpadnega zraka;

• gospodarjenje z odpadki – za sisteme lo~enega zbiranja, 
obdelave in energijske izrabe komunalnih odpadkov, za 
lo~eno zbiranje, obdelavo, predelavo in vnovi~no uporabo 
odpadkov v tehnolo{kih procesih in za zamenjavo azbestnih 
stre{nih kritin, hkrati s toplotno izolacijo podstre{ij na 
objektih za izvajanje vzgoje, izobra`evanja, varstva otrok in 
mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva;

• varstvo voda – za gradnjo ali rekonstrukcijo ~istilnih 
naprav za komunalne in tehnolo{ke odpadne vode, uvedbo 
tehnologij, ki zmanj{ujejo onesna`evanje voda ali omogo~ajo 
prihranek pitne vode v tehnolo{kem procesu in za naprave 
~i{~enja opore~nih virov pitne vode; 

• odvajanje odpadnih vod ali oskrbe s pitno vodo, in 
sicer za gradnjo ali rekonstrukcijo kanalizacijskih omre`ij, 
ki se priklju~ujejo na ~istilne naprave, in za tehnologije in 
ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode pri izvajanju 
gospodarske javne slu`be oskrbe s pitno vodo. 

Dele` kredita je do 90 % priznanih stro{kov nalo`b v 
zmanj{anje emisij toplogrednih plinov, do 80 % priznanih 
stro{kov nalo`b v zmanj{anje onesna`evanja zraka, gospodar-
jenja z odpadki in varstva voda ter do 50 % priznanih stro{kov 
nalo`b v odvajanje odpadnih vod ali oskrbe s pitno vodo.

Nalo`be, kreditirane po tem razpisu, morajo biti za~ete 
po 1. 1. 2003. To pomeni, da noben dokument, povezan z 
nalo`bo (npr. projektna dokumentacija, upravno dovoljenje), 
ne sme biti starej{i od tega datuma. Noben pla~ilni dokument 
(ra~un, situacijski obra~un itd.), ki se nana{a na fizi~no izvedbo 
nalo`be in predstavlja osnovo za izra~un odobrenega kredita, 
pa ne sme biti starej{i od 1. 7. 2006.

Razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 36/07 in 
na spletni strani www.ekosklad.si, kjer je tudi vzor~na razpisna 
dokumentacija, je odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma 
najpozneje do 20. 12. 2007. Interesenti lahko razpisno 
dokumentacijo tudi naro~ijo po telefonu 01 241 48 20.

Vesna ^rnilogar, Ekolo{ki sklad RS, j. s.

Krediti za nalo`be pravnih oseb

20. aprila 2007 je Ekolo{ki sklad RS objavil javni razpis 
za kreditiranje okoljskih nalo`b ob~in, gospodarskih dru`b, 
drugih pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Razpisanih 
je 12 milijonov evrov, vi{ina posameznega kredita je omejena 
na 2 milijona evrov. Najni`ja letna obrestna mera je trimese~ni 
EURIBOR + 0,3 %. Odpla~ilna doba je najve~ 15 let in lahko 
vklju~uje do eno leto moratorija na odpla~ilo glavnice.

Krediti sklada so namenjeni za nalo`be v:
• zmanj{anje emisij toplogrednih plinov – za postavitev 

kotlovnic in sistemov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso, solarnih in geotermalnih sistemov, naprav za 
soproizvodnjo toplote in elektri~ne energije iz obnovljivih 
virov energije in iz fosilnih goriv, za izvedbo razli~nih ukrepov 

foto: Ekolo{ki sklad RS, j. s.

Foto: Igor Ribi~
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PROJEKT GEF

Lesna biomasa v javnih zgradbah 
V okviru projekta GEF smo pripravili tudi predlog projekta 

Biomasa v javnih stavbah. Cilj projekta, katerega vrednost 
je ocenjena na 4 milijone evrov, je spodbuditi pogodbeno 
financiranje oskrbe javnih objektov s toploto kotlov na lesno 
biomaso. 

Konkretni cilj petletnega projekta je uvedba sistema 
ogrevanja na lesno biomaso v najmanj 10 % objektov srednjih 
{ol, domov za starej{e ob~ane in zdravstvenih domov in 
bolni{nic v Sloveniji, kar pomeni, da bi pribli`no 50 razli~nih 
javnih zgradb pre{lo na ogrevanje z lesno biomaso. Glede na 
naravne danosti – 60 % povr{ine Slovenije je poraslih z gozdom 
– je lesna biomasa zelo za`elen obnovljiv energetski vir, ki 
prispeva k zmanj{anju uvozne odvisnosti in k zmanj{evanju 
emisij toplogrednih plinov.

Projekt bo omogo~il pripravo standardne dokumentacije in 
postopkov, ki bodo olaj{ali delo na projektih, ki bodo sledili.

Za izvedbo projekta se predlaga oblikovanje projektne 
skupine, ki bo organizirala in z razpisi oddala posamezne 
podprojekte strokovnim institucijam, nudila tehni~no pomo~ 
in svetovala javnemu sektorju pri pripravi pogodb, izvajala 
potrebna {olanja obeh partnerskih strani v pogodbenem 
financiranju ter skrbela za promocijo biomase. Projektno 
skupino bi ustanovil Sektor za aktivnosti u~inkovite rabe 
in obnovljivih virov energije, v skladu z dogovorom med 
pristojnimi ministrstvi (MJU, M[[, MZDSZ, MZ). 

Projekt vklju~uje pripravo tr`nih analiz in tehni~nih podlag 
za opredelitev karakteristik posameznih projektov ogrevanja 
javnih zgradb na lesno biomaso.

Pomemben del projekta je informiranje podjetij 
– potencialnih pogodbenikov, kakor tudi predstavnikov ob~in, 
dr`avnih organov in drugih lastnikov javnih objektov, ki so 
potencialni naro~niki energetskih storitev, pa tudi svetovalnih in 
projektantskih organizacij, ki delujejo na podro~ju energetske 
izrabe lesne biomase.

Pripraviti bo treba razpis za podelitev nepovratnih subvencij 
v vi{ini do 40 % upravi~enih stro{kov. Kandidirali bodo lahko 
naro~niki ali pogodbeniki, ki izvajajo projekt pogodbenega 
financiranja dobave toplote. Predvidena skupna razpolo`ljiva 
vrednost subvencij bo 2 milijona evrov, kar predvidoma zado{~a 
za podporo pribli`no 10 projektom na leto (v znesku niso v{teti 
ukrepi za energetsko sanacijo stavb, za katere bi bilo smiselno 
zagotoviti dodatna finan~na sredstva za subvencije).

Predlog projekta izhaja iz aktivnosti, ki so bile izvedene 
v okviru projekta GEF “Odstranitev ovir za pove~ano izrabo 
lesne biomase kot energetskega vira” med letoma 2002 in 
2007. Kot priprava projektov pogodbenega financiranja sta bili 
izdelani “Analiza mo`nosti izrabe lesne biomase za ogrevanje 
objektov srednjih {ol v Sloveniji” in “Analiza mo`nosti izrabe 
lesne biomase za ogrevanje domov za starej{e ob~ane in 
varstveno delovnih centrov v Sloveniji”. Izveden je bil tudi 
mednarodni seminar z naslovom “Pogodbeno financiranje 
oskrbe z energijo iz lesne biomase v evropski praksi”, kot prva 
priprava potencialnih akterjev v pogodbenem financiranju. 
Pripravljene so bile tudi podlage za model energetskega 
pogodbeni{tva oz. kapitalskega povezovanja lastnikov gozdov 
in kmetov za dobavo toplote iz lesne biomase.

Projekt Biomasa v javnih zgradbah se smiselno vklju~uje 
v program “Trajnostna energija in ekonomija vodika”, ki ga je 

vlada RS uvrstila med klju~ne razvojno-investicijske projekte v 
Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih 2007–2023. Projekt 
predstavlja eno od aktivnosti, ki so predvidene v predlogu 
“Operativnega programa energetske izrabe lesne biomase” 
(marec 2007). [e ve~je zahteve prina{a sklep Evropskega sveta, 
sprejet marca letos, ki dr`ave ~lanice EU zavezuje k dosegi 20-
odstotnega dele`a obnovljivih virov energije v bilanci primarne 
energije EU do leta 2020.

S projektom bi lahko dosegli dvoje. Izraba lesne biomase v 
javnih stavbah je ukrep trajnostno naravnane okoljevarstvene 
politike, ki tudi s stali{~a promocije energetske rabe lesne 
biomase (dr`ava kot zgleden primer!) pomeni kakovosten 
preskok. Po drugi strani pa bo na~rtovani sistem pogodbenega 
financiranja z anga`iranjem zasebnega kapitala prispeval k 
hitrej{emu razvoju ponudbe energetskih storitev v Sloveniji.

  
 Lojze [ubic, projekt GEF
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INFO & OZAVEŠČANJE

Mednarodna konferenca o energetski 
vzgoji

19. in 20. aprila 2007 je Slovenski E-forum v Cankarjevem 
domu v Ljubljani organiziral dvodnevno mednarodno konferenco 
Education for Energy: A Challenge for Shools (Energetska 
vzgoja: Izziv za {ole). Zbralo se je 150 udele`encev – u~iteljev, 
energetskih strokovnjakov, predstavnikov izobra`evalnih 
ustanov in nevladnih organizacij, ki so si izmenjevali izku{nje 
o izobra`evalnih orodjih in u~nih metodah, s katerimi si 
u~itelji lahko pomagajo pri vklju~evanju energetskih vsebin v 
kurikulum.

Med poslu{alci je veliko zanimanja vzbudil Cedric Carles iz 
Lozane s predstavitvijo solarnega kombija, s katerim navdu{uje 
u~ence {vicarskih {ol. V kombiju je me{alna miza, kjer lahko 
u~enci proizvajajo glasbo, elektri~no energijo za to pa jim dajejo 
son~ne celice, ki so name{~ene na strehi kombija. Dieter Seifried 
iz Freiburga je predstavil uspe{no javno-zasebno partnerstvo 
za zagotovitev trajnostne oskrbe javnih {ol z energijo. Sredstva 
za investicijo so kot mali delni~arji ve~inoma prispevali star{i 
u~encev. Tako so varno in relativno dobro nalo`ili svoj denar, 
poleg tega pa so izbolj{ali kakovost bivanja svojih otrok v 
{olski stavbi. Sli{ali smo tudi, kako so na Mission Grove School 
v Londonu za 10 % pove~ali {tevilo otrok, ki prihaja v {olo 
pe{. Med predstavitvami ni manjkal tudi dr. Klima, maskota 
Slovenskega E-foruma, ki u~ence slovenskih osnovnih {ol `e 
nekaj let zabava in jih pou~uje o u~inkoviti rabi energije.

Konferenca je potekala v okviru mednarodnega projekta 
FEEDU – ”Otroci spreminjajo energetsko kulturo”, ki se je 
za~el leta 2005 in je s to konferenco zaklju~en. Pri projektu je 
sodelovalo ve~ kot 2600 u~iteljev s [vedskega in Portugalskega, 
iz Velike Britanije, Gr~ije, Nem~ije, Italije, Francije, Belgije 
in Slovenije. Ob pomo~i energetskih agencij in nevladnih 
organizacij (v Sloveniji Slovenskega E-foruma) so u~itelji lansko 
{olsko leto namenili obravnavanju rabe energije in s tem 
povezanim okoljskim problemom spreminjanja podnebja. 
Najvidnej{i rezultat projekta so izobra`evalna orodja za 
energetsko vzgojo, ki so jih u~itelji v tem ~asu preizkusili in 
izbolj{ali: delovni listi, igre, meritve in poskusi so dostopni na 
naslovu http://www.se-f.si/sl/sola/orodja.

Ve~ o mednarodni konferenci lahko preberete na spletni 
strani http://www.feedu.eu.

Maja Blejec, SE-f, Goranka @nidar De~man, 
O[ Brezovica pri Ljubljani

Doseganje varne energetske 
prihodnosti

U~inkovitost rabe energije spremljamo s kazalnikom 
energetske intenzivnosti, ki se izra~una kot razmerje med 
koli~ino energije in bruto doma~im proizvodom. Slovenija 
ima relativno visoko energetsko intenzivnost; po zadnjem 
mednarodno primerljivem podatku je leta 2004 za enako 
ustvarjeno vrednost BDP porabila 60,7 % energije ve~, kot 
je povpre~no porabijo dr`ave EU. Med najpomembnej{imi 
dejavniki visoke energetske intenzivnosti je struktura slovenskega 
gospodarstva, ki ima glede na dr`ave EU visok dele` energetsko 
intenzivnih panog, poleg tega pa so te v primerjavi z drugimi 
dr`avami tudi bolj energetsko potratne.

Zni`evanje energetske intenzivnosti je prepo~asno. Po 
mo~nem poslab{anju leta 2001 se sicer izbolj{uje, vendar z 
upo~asnjeno dinamiko (leta 2005 za 1,3 %); v zadnjih petih 
letih v povpre~ju letno le za 0,6 %, kar je precej manj, kot 
predvidevata Nacionalni energetski program in Akcijski na~rt 
za energetsko u~inkovitost EU (1,8 %). Razlogi za poslab{anje 
leta 2005 so predvsem visoka rast energetske intenzivnosti 
v treh energetsko najintenzivnej{ih panogah (proizvodnja 
nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja vlaknin in papirja 
ter proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov). Hitrost zni`evanja 
energetske intenzivnosti slovenske industrije je bila med letoma 
2000 in 2004 podobna kot v EU-15, kar je glede na veliko 
zaostajanje problemati~no.

Podjetja so zaradi vedno vi{jih stro{kov vhodnih energentov 
prisiljena izvajati ukrepe za zmanj{evanje porabe energije. Pri 
vsakem proizvodnem procesu je treba poiskati {e neizkori{~ene 
mo`nosti za zmanj{anje porabe energije ali pa celo razmisliti 
o novi proizvodni tehnologiji. Prav tako kot podjetja se tudi 
gospodinjstva soo~ajo s sorodnimi problemi pove~evanja 
stro{kov za energijo, ki se bodo v prihodnosti samo {e 
stopnjevali. Napovedi zmanj{evanja zalog fosilnih goriv in 
pove~evanja stro{kov zaradi onesna`evanja okolja nam ne dajejo 
dosti izbire glede prihodnjih ukrepov za zmanj{evanje porabe 
energije, upo{tevanje sklenjenih mednarodnih sporazumov in 
obvezujo~ih dolo~il direktiv EU pa nas izpostavlja {e ~asovnemu 
pritisku za njihovo izvedbo.

Z vklju~evanjem na~el trajnostnega razvoja v sam sistem 
vodenja ter v strate{ke in poslovne na~rte HSE dokazuje svojo 
zavezo so`itju z naravo in okoljem, v katerem deluje – na 
lokalni, nacionalni in globalni ravni. V HSE se zato trudimo 
pove~ati proizvodnjo elektri~ne energije iz obnovljivih virov ter 
s pove~anjem izkoristkov obstoje~ih proizvodnih agregatov 
optimirati poslovanje. HSE si zadnji dve leti tudi intenzivno 
prizadeva za raz{irjanje zavesti o var~ni rabi elektri~ne energije 
med vsemi prebivalkami in prebivalci Slovenije. V ta namen je leta 
2006 izvedel informativno-izobra`evalno kampanjo Energija si, 
s katero je prek ogla{evanja, spletnih strani in odnosov z mediji 
gradil zavest in spodbujal odgovorno ravnanje z energijo in 
posledi~no z okoljem, s katerim sobivamo. Kampanja Energija 
si (www.hse-energija.si) je dosegla izjemno odmevnost ter se 
bo tudi nadaljevala, in to `e leto{njo jesen, ko bodo lanske 
aktivnosti nadgrajene z novimi. HSE bo k sodelovanju povabil 
nekatera velika in ugledna slovenska podjetja, s pomo~jo 
katerih bo dosegal {e ve~jo odmevnost.

mag. Damjana Raner, mag. Petja Rijavec, HSE
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ENERGETSKO U^INKOVITI

Energetsko u~inkovit projekt 2007
Projektni pristop k izvajanju ukrepov s podro~ja energetske 

u~inkovitosti smo v podjetju Livar uvedli `e pred dobrimi 
dvajsetimi leti, leta 1986. K projektnemu pristopu so nas 
spodbudile tehnolo{ke investicije, s katerimi smo dosegli 
presenetljivo velike energetske prihranke. Takratna ekipa pod 
vodstvom g. Danijela Zupan~i~a je uspela postaviti temelje 
energetskega razmi{ljanja in pristopa in tako smo v za~etku leta 
1988 instalirali napravo za omejevanje koni~ne mo~i. Takrat 
smo se z u~inkovitostjo ukvarjali predvsem zaradi obvladovanja 
stro{kov, pri tem pa smo naleteli na kopico drugih problemov, 
predvsem na podro~ju usklajevanja proizvodnje in zni`evanja 
porab vseh energentov, ki jih uporabljamo. Odli~ne rezultate 
smo na primer dosegli tudi s projektom izrabe odpadne toplote 
hladilnih sistemov talilnih agregatov v Ivan~ni Gorici. @e dvajset 
let se odpadna toplota uporablja za ogrevanje prostorov 
dru`be. Dodatno ogrevanje je potrebno le v ~asu najni`jih 
zunanjih temperatur.

Postopoma je `elja prehajala v dejstvo in danes lahko z 
gotovostjo trdimo, da se dosledno dr`imo zaveze energetski 
u~inkovitosti in obvladovanju obremenjevanja okolja na 
celotnem podro~ju rabe energije. Zaradi kontinuiranega razvoja 
in rasti Livarja ter potencialov, ki smo jih videli na podro~ju 
zmanj{evanja porabe energije, smo se leta 2000 odlo~ili, da je 
treba znova dati ve~ji poudarek energetski u~inkovitosti.

Leta 2001 smo po energetskem pregledu lokacij Ivan~na 
Gorica in ^rnomelj oblikovali seznam ukrepov za u~inkovito 
rabo energije; ukrepe smo ve~inoma izvedli do leta 2006. 
Eden glavnih, ki je posredno vplival na izvajanje mnogih 
organizacijskih in investicijskih ukrepov, je bila nadgradnja 
sistema CSRE. Sistemski pristop k ni`anju stro{kov za energijo 
je poleg ukrepanja na podro~ju energetskih sistemov spro`il 
{e vrsto aktivnosti za ni`anje porabe energije v tehnolo{kih 
procesih.

CSRE je mened`erska tehnika, ki omogo~a vklju~itev nadzora 
stro{kov za energijo v strukturo mened`menta podjetja ter 
poudarja in dolo~a nivojske odgovornosti za porabo energije.

Poleg natan~ne evidence porabe energije sistem CSRE 
omogo~a tudi:
• spremljanje in vrednotenje u~inkovitosti rabe energije in 

stro{kov za energijo na osnovi karakteristi~nih kazalnikov;
• primerjavo in ocenjevanje karakteristi~ne porabe energije v 

podjetju in zunaj njega;
• dolo~itev ciljnih vrednosti oziroma `elene porabe energije v 

odvisnosti od proizvodnih veli~in; 
• izbolj{anje transparentnosti porabe energije ter zadol`itev 

odgovornih oseb za vsak kazalnik u~inkovitosti porabe 
energije ter

• definiranje odgovornih oseb za posmezne energente.
V Livarju smo sistem CSRE vzpostavili leta 2003. Od takrat v 

podjetju karakteristi~no porabo energije vztrajno zmaj{ujemo. 
Lani smo sistem ciljnega spremljanja rabe energije raz{irili tudi 
na novi dru`bi, Topol Livar Group A. D. in Jel{ingrad Livnica 
~elika A. D. Banja Luka. Zavedamo se, da je predvsem nadzor, 
v povezavi s pravo~asnim ukrepanjem v primeru odstopanj od 
ciljnih vrednosti, generator energetske u~inkovitosti.

Livar za vrednotenje svoje energetske u~inkovitosti danes 
uporablja ve~ kot 100 karakteristi~nih kazalnikov. Za globalno 
vrednotenje u~inkovitosti podjetja je izbran kazalnik obsega 
proizvodnje bruto talina. Podjetje je od leta 2002 specifi~no 
porabo elektri~ne energije in koksa zmaj{alo za 27 %. V 
veliki meri je na ni`anje specifi~ne porabe energije vplivalo 
tudi pove~evanje obsega proizvodnje. Karakteristi~na poraba 
energije je bila leta 2006 v primerjavi s porabo leta 2002 ni`ja 
za 6 %, kar pomeni okvirno ni`anje porabe za 1,5 % letno. 

Pri vrednotenju porabe energije je treba upo{tevati dejstvo, 
da je bila v tem obdobju name{~ena vrsta naprav z namenom 
zmanj{evanja okoljskih emisij ter izbolj{anja tehnolo{kih 
postopkov, ki pove~ujejo porabo energije. Kljub temu se je 
karakteristi~na poraba energije bistveno zmanj{ala.

Ko govorimo o uspehih, vsekakor ne smemo zanemariti 
~love{kega faktorja in z njim povezanih vplivov. V zadnjem 
desetletju smo veliko napora vlo`ili v izobra`evanje in osve{~anje 
vseh zaposlenih, pri ~emer smo upo{tevali na~elo kakovosti 
oziroma definicije PDCA. 

Ne bojimo se, da nam bi na podro~ju energetske u~inkovitosti 
zmanjkalo dela. Sistem CSRE je sistem, ki natan~no poka`e 
podro~ja, na katerih je treba delo nadaljevati, da bomo 
dosegali bolj{e rezultate. Po {tirih letih uporabe bo treba 
sistem podrobneje pregledati, preveriti dolo~ene karakteristi~ne 
kazalnike, sistem nadgraditi z novimi merilnimi mesti in 
kazalniki, pove~evati {tevilo avtomatsko vna{anih podatkov 
o porabi energije, dodati sistemu nove funkcionalnosti, ga 
informacijsko poenotiti in pohitriti in {e kaj. Stalna naloga je tudi 
{irjenje sistema odgovornosti in osve{~anje vseh zaposlenih.

Toma` Trobi{, Livar, d. d.



UÈINKOVITO Z ENERGIJO / MAJ 20076

PROJEKTI EIE
K S S E N A 

je energetska 
agencija za Sa-
vinjsko, [ale{ko 

in Koro{ko s sede`em v Velenju, ustanovljena v okviru programa 
EIE. Njena klju~na naloga je ukrepanje na nivoju lokalnih 
skupnosti, predvsem glede priprave strate{kih energetskih 
dokumentov, energetskega mened`menta, podpore zasebnemu 
sektorju, informiranja o mo`nostih financiranja ukrepov ter 
pridobivanja nepovratnih sredstev iz razli~nih EU programov, 
projektnega dela v okviru EU programov in komuniciranja s 
splo{no in strokovno javnostjo.

Projekt je razdeljen na tri zaporedne faze: ustanovitev 
energetske agencije, zagon finan~nega, pravnega in 
programskega delovanja ter operativni oziroma izvedbeni del 
programa. Projekt bo trajal do konca leta 2009.

Ena od prioritet prvega leta delovanja agencije je bila spodbu-
diti lokalne skupnosti k izdelavi energetskih konceptov. Izvedli 
smo ̀ e delavnice o nizkoenergijski in pasivni gradnji, energetskih 
konceptih in njihovi implementaciji, energetskih pregledih 
javnih stavb, pomenu OVE in dnevu brez avtomobila.

V teku je izvajanje energetskih analiz javnih stavb, 
vzpostavljanje internetnega energetskega knjigovodstva, analiza 
javne razsvetljave ipd. Vzpostavljeni informacijski portal KSSENA 
(www.kssena.velenje.eu) nudi {iroki paleti ciljnih skupin razli~ne 
informacije s podro~ja trajnostnega energetskega razvoja.

Za potrebe ozave{~anja in informiranja pripravljamo enoletni 
program izobra`evalnih dogodkov za razli~ne ciljne skupine. S 
predstavniki malih in srednje velikih podjetjih sodelujemo 
na razvojnih in aplikativnih projektih s podro~ja energetske 
u~inkovitosti, biomase, fotovoltaike, nizkoenergijske gradnje 
itd. Na{ namen je vzpostaviti trajno sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi in njenimi akterji na obmo~ju delovanja agencije 
in tudi izven njega.

Dejan Ferlin, agencija KSSENA

V Sloveniji smo veliko ve~jih 
solarnih sistemov zgradili med 
letoma 1982 in 1990, pozneje pa 
je gradnja teh skoraj zamrla. Kot 
ugotavljajo tudi v drugih dr`avah, 
sta bila pomembna razloga za 
to te`ave pri njihovem delovanju 
in trajnost komponent. Namen 

projekta EAST GSR je povrnitev zaupanja investitorjev in 
uporabnikov v ve~je solarne sisteme za pripravo tople vode 
in ogrevanje stavb glede na investitorju vnaprej znano oz. 
deklarirano koli~ino toplote, ki jo bo solarni sistem zagotovil. 
Podoben projekt so do zdaj uspe{no izvedli v {tevilnih evropskih 
in mediteranskih de`elah, projekt EAST GSR pa `eli dobro 
prakso prenesti tudi v vzhodnoevropske dr`ave. V projektu, ki 
se je za~el izvajati januarja 2006, zaklju~en pa bo decembra 
2008, sodeluje deset partnerjev iz devetih dr`av, koordinator je 
agencija ADEME iz Francije.

Zagotavljanje konkuren~nosti solarnih sistemov in oblikovanje 
stalnih tr`nih pogojev za gradnjo solarnih sistemov nameravamo 
dose~i z uresni~itvijo treh osnovnih ciljev projekta:
• S prilagoditvijo in prenosom metode zagotovljene dobave 

toplote s solarnimi sistemi v dr`ave, iz katerih prihajajo 

Motor  Cha l l enge  (MCP)  j e 
prostovoljni program, ki se je na 
pobudo Evropske komisije (Joint 
Research Centre) za~el izvajati leta 
2003 in je danes uveljavljen v prakti~no 
vseh dr`avah ~lanicah EU. Njegov 
glavni namen je premagovati ovire, ki 
stojijo na poti k uvajanju energetsko 
u~inkovitej{ih elektromotornih sistemov 

v industriji. S svojo odprtostjo in fleksibilnostjo zagotavlja 
predvsem to, da podjetja v praksi dose`ejo svoje potencialne 
energetske prihranke, hkrati pa omogo~a dobro integracijo 
skozi nacionalne energetske programe. 

V Sloveniji program aktivno (v okviru projekta DEXA-MCP, 
ki ga vodi Institut ”Jo`ef Stefan” - CEU) poteka od leta 2005. 
Za~etnim promocijskim aktivnostim sta v letih 2006 in 2007 
sledila predstavitvena seminarja, ki se ju je udele`ilo 25 
oziroma 45 predstavnikov razli~nih podjetij. Program MCP so 
podjetja zelo dobro sprejela, tako da trenutno  poleg aktivnosti 
za vklju~evanje novih partnerjev potekajo tudi svetovalni 
energetski pregledi za elektromotorne sisteme v ve~ podjetjih. 
Ti pregledi bodo predvidoma kon~ani do sredine leto{njega 
leta in bodo dobra praksa za vse tiste, ki se bodo v program 
vklju~evali pozneje.

V okviru mednarodnih programskih aktivnosti se je 27. 
februarja letos v Parizu odvijala Mednarodna konferenca, 
na kateri so predstavniki Evropske komisije najuspe{nej{im 
podjetjem podelili tradicionalne MCP nagrade. V Sloveniji smo 
si zastavili cilj, da se na nate~aj za naslednje leto prijavi vsaj eno 
slovensko podjetje.

 Motor Challenge je izziv, ki ga je v Evropi sprejelo `e ve~ 
100 podjetij. Program ni usmerjen samo k svojemu osnovnemu 
cilju, tj. pove~evanju energetske u~inkovitosti, temve~ ima tudi 
druge pozitivne u~inke, kot sta zmanj{anje obremenjevanja 
okolja in ve~ja konkuren~na sposobnost podjetij.

mag. Evald Kranj~evi~, IJS-CEU

partnerji, vklju~eni v projekt. V okviru izvedene analize 
stanja oskrbe z energijo in zna~ilnosti ciljnih tr`nih skupin v 
Sloveniji so bili zbrani tudi podatki, potrebni za prilagoditev 
obstoje~e GSR listine.

• Z vzpostavitvijo pilotnega nadzora u~inkovitosti delovanja 
velikega solarnega sistema in z izdelavo {tudij izvedljivosti, 
s katerimi bo dokazana zanesljivost in u~inkovitost velikih 
solarnih sistemov. Za izbor pilotnega sistema je bil opravljen 
ogled enajstih velikih solarnih sistemov ter pregled treh 
izbranih sistemov s predstavnikom partnerja TECSOL. Kot 
najustreznej{i za meritve je bil izbran solarni sistem Doma 
starej{ih ob~anov v Preddvoru; povr{ina SSE zna{a 144 m2.

• Namen predstavitve metode zagotovljene dobave toplote s 
solarnimi sistemi potencialnim uporabnikom in investitorjem 
(strokovnjakom, finan~nim institucijam, ljudem, ki so 
odgovorni za politi~ne odlo~itve, upravljavcem in lastnikom 
stavb) je odstranitev ovir za {iroko uveljavitev te tehnologije. 
Na spletni strani projekta EAST GSR (http://www.solareast-
gsr.net) so tudi podstrani v slovenskem jeziku, izdan pa je bil 
tudi informacijski bilten.

izr. prof. dr. Sa{o Medved, UL - FS
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ENERGIJA V EVROPI 

Nacionalna Tehnolo{ka platforma za 
elektroenergetska omre`ja – TP EEO

S tehnolo{kimi platformami `eli Evropska komisija pospe{iti 
prenos raziskovalnega znanja v industrijo in vzpostaviti stike med 
akterji, ki bi prispevali k hitrej{emu razvoju. Evropska tehnolo{ka 
platforma za elektri~na omre`ja SmartGrids je bila ustanovljena 
s ciljem, da oblikuje vizijo in strategijo razvoja evropskih 
elektroenergetskih sistemov do leta 2020 in za naprej.

Lani aprila je bila na pobudo slovenskih ~lanov z Ministrstva 
za gospodarstvo, Ministrstva za visoko {olstvo, znanost in 
tehnologijo, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
in Elektroin{tituta Milan Vidmar ustanovljena nacionalna 
Tehnolo{ka platforma za elektroenergetska omre`ja (www.
smartgrids.si). Organizirana je podobno kot evropska, ima 
programski svet in {tiri delovne skupine: gospodarjenje s 
sredstvi, obratovanje in razvoj elektroenergetskih omre`ij, {tevci 
in meritve, proizvodnja in hranjenje energije.

TP EEO so se pridru`ili zainteresirani v slovenskem 
elektroenergetskem sektorju, tj. predstavniki prenosnega in 
distribucijskih podjetij, regulator, proizvajalci elektroenergetske 
opreme, raziskovalni in{tituti, razvijalci informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij ter izobra`evalne ustanove. 
Delovanje platforme podpira minister za gospodarstvo, pri 
usklajevanju dejavnosti pa sodelujemo z Direktoratom za 
energijo. Elektro Slovenija je postal nacionalni koordinator.

Glavni kratkoro~ni cilj TP EEO je priprava nacionalne strate{ke 
raziskovalne agende, ki naj bi bila vklju~ena v vse nacionalne 
raziskovalne programe in programe razvoja tehnologij Agencije 
za raziskovalno dejavnost in Tehnolo{ke agencije. Sodelujemo 
z drugimi nacionalnimi tehnolo{kimi platformami, {e zlasti s 
TP za fotovoltaiko. Dejavnosti usklajujemo tudi z nacionalnimi 
strokovnimi zdru`enji, kot sta CIGRE in CIRED. Predlagali smo 
tesnej{e sodelovanje v regiji med Slovenijo in Avstrijo in drugimi 
sosednjimi dr`avami. Pomemben cilj je tudi spodbujanje 
sodelovanja pri projektih 7. okvirnega programa.

Septembra 2006 smo na Gospodarski zbornici Slovenije 
organizirali nacionalno delavnico s prek 70 udele`enci, ki so 
izmenjali svoje poglede glede potreb in bodo~ega razvoja 
elektroenergetskega omre`ja v Sloveniji.

Naj povzamem, da je TP EEO pomemben instrument za 
dr`avo, da pri~ne z resno in organizirano dejavnostjo na 
podro~ju izkori{~anja alternativnih tehnologij in virov.

prof. dr. Igor Papi~

Prvi razpis programa IEE II
Objavljen je prvi razpis novega programa ”Inteligentna 

energija – Evropa” (program IEE II), enega od treh stebrov 
”Okvirnega programa za konkuren~nost in inovativnost EU 
za obdobje 2007–2013”. Program IEE II je bil predstavljen 
v aprilski {tevilki biltena, njegov namen pa je odigrati vlogo 
katalizatorja za doseganje sprememb na podro~jih politik in 
predpisov, institucionalnih sprememb, promocije energetskih 
tehnologij, informiranosti, ozave{~enosti ipd. Program ni 
namenjen financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov ter 
tr`no uveljavljenih tehnologij.

V skladu z delovnim programom za leto 2007 so prioritetna 
podro~ja prvega razpisa naslednja: 
• energetska u~inkovitost – program SAVE: energetsko 

u~inkovite stavbe, odli~nost industrije pri rabi energije, 
energetsko u~inkoviti proizvodi;

• obnovljivi viri energije – program ALTENER: proizvodnja 
elektri~ne energije, toplote in hladu iz novih in obnovljivih 
virov energije, mali sistemi na OVE, biogoriva;

• energija v prometu – program STEER: alternativna goriva in 
~ista vozila, energetsko u~inkovit transport; 

• INTEGRIRANE INICIATIVE: ustanavljanje lokalnih in regional-
nih energetskih agencij, evropsko mre`enje za lokalne 
akcije, trajnostna energija v lokalnih skupnostih, poslovne 
iniciative za uporabo biogoriv, iniciative za energetske 
storitve, izobra`evalne iniciative in iniciative za soproizvodnjo 
toplote in elektri~ne energije. 
Na ta razpis {e ni mo`no prijaviti projektov, namenjenih 

vzor~nemu testiranju in pospe{evanju nalo`b v nove in inovativne 
energetske tehnologije za njihovo hitrej{o tr`no uveljavitev.

Prora~un razpisa zna{a 52 milijonov evrov, od tega so 
3 milijoni evrov namenjeni novim lokalnim in regionalnim 
agencijam Projekt lahko prijavijo najmanj trije prijavitelji iz treh 
razli~nih dr`av, za ustanovitev energetske agencije zadostuje 1 
prijavitelj, ki mora biti regionalna ali lokalna skupnost. Najdalj{e 
trajanje projekta je 36 mesecev. Predvideno je sofinanciranje 
okoli 65 projektov in 12 novih energetskih agencij, in sicer v 
vi{ini do 75 % upravi~enih stro{kov. Rok za prijavo na razpis je 
28. 9. 2007.

Informacije o razpisu IEE II so dostopne na spletni strani 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/
index_en.htm.

mag. Boris Selan, MOP
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ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkov

Misija: Konkuren~nost
Vrhunska strokovna konferenca o obnovljivih virih energije 
in ukrepih u~inkovite rabe na trgu.
Datum: 30. - 31. maj 2007
Kraj: Ljubljana, Slovenija
Informacije: http://www.planetgv.si, pr@planetgv.si

Green Week
Razstave in konferenca v okviru Zelenega tedna.
Datum: 12. - 15. junij 2007
Kraj: Bruselj, Belgija
Informacije: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
index_en.htm

3th European Solar Thermal Energy Conference
Predstavitev analize trga solarnih ogrevalnih sistemov v 
vzhodno evropskih dr`avah Projekt EAST-GSR.
Datum: 19. – 20. junij 2007
Kraj: Freiburg, Nem~ija
Informacije: www.estec2007.org

Son~ek je in modra bo elektrika
Poletna {ola o trajnostni energetiki.
Datum: 7. - 17. julij 2007
Kraj: Dolenja vas pri ^ate`u, Slovenija
Informacije: www.se-f.si

Podjetje DOMEL in program 
gorivnih celic

Februarja 2007 je bilo v okviru skupine Domel, ki zaposluje 
ve~ kot tiso~ ljudi, ustanovljeno novo podjetje – DOMEL 
Energija, d. o. o., ki svoje delovanje usmerja predvsem v razvoj, 
tr`enje in in`eniring storitev sistemov za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov – zlasti v tehnologijo gorivnih celic. Gorivne 
celice so sistemi, ki kemi~no energijo vodika pretvarjajo v 
elektri~no, kot stranska produkta elektrokemi~nih reakcij pa 
nastaneta voda in toplota. Omeniti je treba, da je pretvorba 
energije vodika v gorivni celici u~inkovita in brez {kodljivih 
emisij, torej okolju ne{kodljiva.

Prvi stik Domela z novo hitro razvijajo~o tehnologijo gorivnih 
celic je bilo sodelovanje z nem{kim podjetjem Motec v projektu 
Opel Zafira pribli`no pred sedmimi leti. Prvi resnej{i projekt 
pa je bilo sodelovanje s podjetjem Hydrogenics iz Kanade, 
za katerega je Domel na inovativen na~in razvil EC puhalo za 
dovod zraka v gorivno celico, Naro~nika je z re{itvijo navdu{il 
ter si tako na {iroko odprl vrata na kanadski trg. Danes je 
Domel prisoten v vseh pomembnej{ih svetovnih podjetjih, ki 
se ukvarjajo s to napredno tehnologijo (Nuvera, Plug Power, 
General Hydrogen, Ballard).

Trenutno je Domel aktivno vklju~en v razli~ne projekte, 
tako na dr`avnem kot na mednarodnem nivoju. V~lanjen je 
v razli~na zdru`enja s tega podro~ja in je edino slovensko 
podjetje, ki je v tej tehnologiji aktivno prisotno. Ogromno 
sodelujemo s strokovnjaki z Instituta Jo`ef Stefan in z drugimi 
zunanjimi strokovnimi in{titucijami. 

Aktivna vloga Domela na tem podro~ju ter do zdaj 
pridobljeno znanje in izku{nje so bili med glavnimi razlogi za 
to, da je bilo podjetje izbrano za vodenje Ciljno raziskovalnega 
projekta, katerega naro~nik je Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije (MORS) v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost. 
V projektu sodeluje {e devet slovenskih razvojno-raziskovalnih 
institucij. V podporo projektu se je MORS odlo~il tudi za nakup 
treh komercialno dostopnih sistemov gorivnih celic; prva dva 
sta `e prispela v Slovenijo, tretji pride v drugi polovici tega leta. 
Za zdaj lahko re~emo, da projekt zelo dobro poteka in da je 
sodelovanje s predstavniki MORS-a izredno uspe{no. Pred nami 
pa so `e nove prilo`nosti …

Ale{ Markelj, Domel Energija, d. o. o.


