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Priprava novega Energetskega zakona v zaključni fazi 
Ker se na energetskem področju v EU zadnja leta veliko 

dogaja, se posledično še več v državah članicah. Letos 
moramo prenesti v svoj pravni red več direktiv s področja 
OVE, energetske učinkovitosti in delovanja energetskega trga. 
V resnici je datum za prenos direktiv že zapadel, a tolaži nas 
dejstvo, da smo tik pred zdajci in da tudi nobeni drugi državi 
članici še ni uspelo prenesti vseh direktiv. Energetski zakon bo 
šel v javno obravnavo v juniju, upamo pa, da bo sprejet 
oktobra letos.  

Slabo je tudi za kaj dobro. Vzporedno namreč nastaja nova direktiva o energetski 
učinkovitosti, ki jo bomo lahko deloma že povzeli v nastajajočem zakonu. Hkrati je us-
tavno sodišče pred dvema tednoma izreklo svoje stališče o celi vrsti členov sedanjega 
energetskega zakona, ki ga bomo tudi lahko upoštevali v zakonskem tekstu. 

Pri presoji ustavnosti Energetskega zakona smo uspeli ohraniti prispevek za 
spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in prispevek 
za učinkovito rabo energije, ki nam ju je Računsko sodišče, kot pobudnik ustavne 
presoje, želelo preusmeriti v državni proračun. 

Ker bo novi zakon povzemal več obsežnih direktiv, bo temu primerno obsežen. 
Računamo na več kot 500 členov. Nastaja torej pravi energetski zakonik. Tudi dejan-
sko bodo energetska vprašanja vse bolj stvar našega vsakdanjika. V primerjavi z 
dosedanjim zakonom je v novem veliko več poudarka danega toploti ter organiziranju 
in načrtovanju občinskih distribucijskih sistemov. Vsak od obstoječih ali novih distribu-
cijskih sistemov bo moral do leta 2020 najmanj 20 % toplote pridobivati iz obnovljivih 
virov energije, naslednjih 60 % pa iz obnovljivih virov ali pa iz soproizvodnje toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom. Če tega ne bo zmogel sam, bo dolžan na 
distribucijski sistem priklapljati zasebne ponudnike toplote iz obnovljivih virov. Uvajamo 
obveznost gradnje skoraj nič energijskih stavb do konca desetletja. Ta obveznost velja 
za vse stavbe, za javne stavbe pa jo bo potrebno izpolniti že dve leti prej. Predpi-
sujemo možnost izvajanja podporne sheme tudi za toploto iz obnovljivih virov energije. 
Predpisujemo možnost obvezne mešanice elektrike za dobavitelje električne energije. 
Vsaka javna stavba in vsaka občina bo morala imeti energetskega menedžerja, vsaka 
stavba svojo energetsko izkaznico, pritrjeno na fasado. Seveda pa bodo v novem 
energetskem zakonu ostali tudi instrumenti, ki se že izvajajo na podlagi veljavnega 
energetskega zakona in na posameznih področjih prinašajo dobre rezultate. Izmed teh 
naj izpostavim plačilo prispevka za povečanje učinkovitosti rabe energije in izvedbo 
programov subvencij za ukrepe učinkovite rabe energije, podporno shemo za elek-
trično energijo iz obnovljivih virov energije in iz učinkovite soproizvodnje toplote in 
električne energije ter plačevanje porabe energije za ogrevanje po dejanski porabi. 

Mnogo je še novosti, ki bodo energetska vprašanja zanesla v naš vsakdan, v naše 
domove, na naše ulice in na naše delovno mesto. Vse to pa ne delamo zaradi kakšne 
obsedenosti z učinkovito rabo energije ali z obnovljivimi viri energije, temveč v prvi vrsti 
zato, ker nas k temu silijo direktive EU. Evropsko unijo in s tem vse nas pa k temu silijo 
rastoče cene energije, skrb pred izgubo mednarodne konkurenčnosti in klimatske 
spremembe. Skratka, nič več ne bo tako, kot je bilo. 

mag. Janez Kopač, MG 
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RAZPISI 

Ugodni krediti Eko sklada  
za pravne osebe   

Eko sklad je v Ur. l. RS, št. 32/11 objavil nov poziv za 
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov in zasebnikov, ki ponuja 20 milijonov evrov 
ugodnih kreditnih sredstev za naložbe za varstvo okolja. 
Mednje sodijo tudi naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, in sicer naložbe v sisteme in naprave za proizvodnjo 
toplote ali hladu, električne energije iz obnovljivih virov 
energije, soproizvodnje toplote in električne energije, nakup 
novih vozil na električni ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe 
učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih 
objektih, obnova obstoječe razsvetljave, posamezni ukrepi 
energetske prenove obstoječih objektov in gradnja novih 
objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. 

Kohezijska sredstva tudi za 
obnovo šolskih stavb 

Ministrstvo za šolstvo in šport je konec aprila v Ur. l. RS, 
št. 32/11 objavilo javni razpis za energetsko obnovo stavb 
javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti 
Ministrstva za šolstvo in šport. 

Razpis se nanaša na izvajanje Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije na področju 
energetske obnove in trajnostne gradnje stavb. Razpis je bil 
pripravljen v dogovoru med Ministrstvom za šolstvo in šport in 
Ministrstvom za gospodarstvo, ki zagotavlja finančna sredstva 
kohezijske politike za energetsko obnovo javnih stavb. 

Z razpisom se dodeljujejo nepovratna sredstva evropske 
kohezijske politike v višini 16 milijonov evrov; 85 % sredstev je 
zagotovljenih iz evropskega kohezijskega sklada, preostanek 
iz državnega proračuna. S temi sredstvi se bo sofinancirano 
največ 90 % upravičenih stroškov investicij. Poleg tega je iz 
državnega proračuna zagotovljenih 3,65 milijona evrov za 
financiranje davka na dodano vrednost. 

Nepovratna sredstva evropske kohezijske politike se bodo 
lahko uporabila za izvedbo ukrepov za zmanjšanje porabe 
energije za ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo in razsvetljavo 
kot tudi za proizvodnjo toplote za ogrevanje, pripravo tople 

Nov razpis za kotle na lesno biomaso   

Ministrstvo za gospodarstvo je v Ur. l. RS, št. 35/11 
objavilo javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011–2014 (KNLB 3). 
Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usme-
ritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. 

Projekti vgradnje novih kotlovskih naprav moči od 150 
kW do 10 MW na lesno biomaso bodo podprti z  nepovrat-
nimi sredstvi v višini 9 milijonov evrov; od tega milijon evrov 
v letu 2011, po 2,3 milijona evrov v letih 2012, 2013 in 2014 
ter 1,1 milijona evrov v letu 2015. 

Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki 
širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali 
zamenjujejo kotel na fosilni energetski vir. Skupna višina 
finančne spodbude za izvedbo posamezne investicije znaša 
30 do 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. 

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najpozneje do 
2. junija 2011. Roki za oddajo vlog za naslednja odpiranja so 
vsak prvi delovni četrtek v marcu, juniju, septembru in decem-
bru. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje 
do 5. septembra 2013. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
www.mg.gov.si v rubriki »Javni razpisi«. 

Tomaž Svenšek, MG 

vode in tehnologijo z uporabo obnovljivih virov energije. 
Ukrepi energetske obnove ovoja stavb obsegajo: toplotno izo-
lacijo fasade in podstrešja, zamenjavo oken in vrat na lupini 
stavbe in toplotno izolacijo tal. 

Pri obnovi ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in 
prezračevalnih sistemov bo možna vgradnja termostatskih 
ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sis-
temov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski 
porabi, zamenjava toplotnih postaj, izboljšave pri ventilatorjih, 
črpalkah, kompresorjih itd. 

Za proizvodnjo toplote bo mogoče vgraditi kotle na lesno 
biomaso, toplotne črpalke ter solarne sisteme za ogrevanje in 
pripravo tople vode. Pri zamenjavi svetil bo mogoče izvesti 
tudi vse aktivnosti, ki so nujno potrebne za zamenjavo 
razsvetljave, njeno optimizacijo in nadzor porabe električne 
energije.V nabor ukrepov je vključeno tudi samodejno sprem-
ljanje porabe energije, ki omogoča opazovanje kazalnikov 
uspešnosti investicije. Investicijo se lahko zaokroži z uvedbo 
energetskega upravljanja, vključno z e-informacijskimi točkami 
in energetskim knjigovodstvom. 

Predvideni sta dve odpiranji vlog, in sicer 10. junija in 20. 
oktobra. Razpis je objavljen tudi na http://www.mss.gov.si/si/
okroznice_razpis i_in_javna_naroci la/ javni_razpis i /?
tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1124. 

Mateja Tilia, Ministrstvo za šolstvo in šport  

Posamezen kredit lahko znaša največ 2 milijona evrov. 
Za naložbe na področju zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov lahko kredit znaša do 90 % priznanih stroškov. Letna 
obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, 
pri čemer se ob dodelitvi kredita upoštevajo omejitve, 
določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. 

Za kredite za naložbe v naprave za proizvodnjo ali 
soproizvodnjo električne energije je določena obrestna mera 
trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni 
pribitek, ki se določi tako, da ne zagotavlja pomoči države. 

Odplačilna doba kreditov, vključno z moratorijem, je največ 
15 let oziroma največ 5 let za nakup opreme in vozil, skladno 
z določbami javnega poziva. Na odplačilo glavnice kredita je 
dovoljen največ enoletni moratorij. Javni poziv je objavljen tudi 
na http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. 

Vesna Vidič, Eko sklad 
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s toplotno črpalko električne moči 7,4 kW in grelnim številom 
5,8, ki črpa toploto iz kraškega izvira s temperaturo 11 °C, 
pasivno hlajenje in vgradnjo sistema prezračevanja s stopnjo 
rekuperacije do 85 %. Posebnost stavbe je temperiranje 
betonskega jedra – energija zemlje se akumulira v armirano-
betonskih ploščah, zato je treba ob konicah ogrevati oziroma 
hladiti samo zrak, saj je jedro betona z veliko maso že segreto 
oziroma ohlajeno. S temi ukrepi dosežena specifična raba 
energije za ogrevanje znaša 14 kWh/m2, s čimer se objekt 
uvršča med pasivne stavbe, za hlajenje pa 3,1 kWh/m2. 

Na poslovni objekt so namestili tudi dve sončni elektrarni 
moči 4 oziroma 40 kW, ki letno skupaj proizvedeta nekaj manj 
kot 46 MWh električne energije, s katero pokrijejo približno 
80 % lastnih potreb. Okoljska ozaveščenost podjetja se kaže 
tudi z uporabo električnega avtomobila in skuterja ter 
namestitvijo električne polnilne postaje. V podjetju svoje 
dosežke radi predstavijo poslovnim partnerjem in obisko-
valcem, s čimer skrbijo za promocijo URE in izrabe OVE. 

Nizkoenergijska poslovna stavba v 
Kamniku pod Krimom    

Nagrado za energetsko učinkovit projekt je letos prejelo 
podjetje Plan-net, d. o. o., iz Kamnika pod Krimom za nizko-
energijsko poslovno stavbo s celovito rešitvijo oskrbe s toplo-
to. Poslovno stavbo s 1.800 m2 v dveh etažah so sprva name-
ravali ogrevati s sistemom na kurilno olje in hladiti z lokalnimi 
klimatskimi napravami, vendar so se raje odločili za ogrevanje 

Ogrevanje in hlajenje logističnega centra 
z geotermalno energijo  

Podjetje Kema Puconci, d. o. o., je ogrevanje in hlajenje 
svojega novega logističnega centra z 8.000 m2 – skoraj tretji-
na površine je pokrite – sprva načrtovalo s toplotno črpalko 
zemlja/voda z uporabo zemeljskega kolektorja, vendar se je 
nato odločilo za drugačno rešitev. Danes se stavba, odprta 
decembra 2010, ogreva in hladi s toplotno črpalko voda/voda 
z 90 kW toplotne in 17 kW električne moči, ki kot vir toplote 
uporablja podtalnico s temperaturo 10 °C. Podtalnico črpata 
dve potopni črpalki, vsaka z močjo 2 kW, ki iz dveh vrtin, glo-
bokih 27 metrov, črpata 20 m3/h vode, ki se nato skozi vrtini 
tudi vrača nazaj pod površje. Ogrevanje in hlajenje stavbe je v 
glavnem talno, s pomočjo posebnih ovalnih cevi, ki so polo-
žene na jekleno armaturo v betonski plošči debeline 35 cm, v 
pisarniških prostorih pa so nameščeni tudi stenski konvektorji. 

Z vzpostavitvijo celovitega sistema za upravljanje z 
energijo ter prenovo voznega parka s hibridnimi in električnimi 
vozili bodo aktivno delo na področju trajnostnega ravnanja z 
energijo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Energetsko najbolj učinkoviti 
v Vizualnih komunikacijah comTEC® 

V okviru natečaja za energetsko učinkovitost Ministrstva 
za gospodarstvo in časnika Finance je bila letos prvič pode-
ljena tudi nagrada za energetsko učinkovito manjše podjetje 
oziroma ustanovo, katere letni stroški za nakup energije ne 
presegajo 500.000 evrov. Nagrado je prejelo podjetje Vizualne 
komunikacije comTEC®, d. o. o. iz Maribora. 

V podjetju z desetimi zaposlenimi, ki se ukvarja z računal-
niško grafično pripravo, digitalnim tiskom in izdelavo reklamnih 
napisov, imajo Kodeks poslovanja podjetja in sprejeto okoljsko 
politiko, ki vključuje tudi trajnostno rabo in oskrbo z energijo. 
Kljub relativno majhnim stroškom za energijo so v podjetju 
izdelali energetski pregled, sprejeli program varčevanja, uvedli 
postopke za učinkovito ravnanje z energijo in izvedli številne 
energetsko učinkovite naložbe: toplotno so izolirali poslovno 
stavbo, prenovili sistem hlajenja z inverterskimi klimatskimi 
napravami in vgradili varčno razsvetljavo. Na streho poslovnih 
prostorov so namestili sončno elektrarno moči 25,5 kW, ki 
letno proizvede več kot 30 MWh zelene električne energije in 
katere delovanje je mogoče spremljati tudi na spletni strani 
podjetja (http://www.comtec.si), v proizvodnih prostorih so 
vgradili sistem rekuperacije zraka in investirali v sistem 
mikrosoproizvodnje moči 5,5 kWe in 12,5 kWt. Letno 
proizvedejo štirikrat več energije, kot je potrebujejo, izpuste 
CO2 pa zmanjšajo za 23 ton. 

» V  p o d j e t j u  V i z u a l n e 
komunikacije comTEC®, d. o. o., 
imamo poleg poslovnih zastavljene 
tudi okoljsko-energetske cilje. Z ino-
vativnim pristopom smo izvedli ce-
lovito rešitev pridobivanja energije 
iz OVE in varčevanja z energijo. Na 
svojo okoljsko odgovornost, zdru-
ženo s podjetniško idejo smo zelo 
ponosni. Zavedamo se, da smo dosegli standarde, ki bodo v 
prihodnosti veljali za vse. 

Nagrada Energetsko učinkovito podjetje 2011 nam je v 
ponos, saj pomeni nagrado in potrditev vsem zaposlenim, da 
se razvijamo v pravo smer. Naziv Energetski menedžer 2011 
pa mi osebno potrjuje pravilnost celovitega in odgovornega 
podjetniškega razmišljanja ter je hkrati aktivator novih idej.« 

Peter Kavčič, Energetski menedžer 2011 

V primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje prinaša izbrana 
rešitev približno 75 % nižje stroške za energijo, poleg tega pa 
so precej nižji tudi stroški vzdrževanja. Razlika med naložbo v 
izbrani in klasični ogrevalni sistem naj bi se tako povrnila že v 
treh letih in pol, celotna naložba pa v sedmih letih. Sodobni 
ogrevalno-hladilni sistem, ki je prejel nagrado za najboljši 
projekt uporabe OVE, seveda ni samo stroškovno učinkovita, 
ampak tudi okolju prijazna naložba, saj bo doprinesla k 
zmanjšanju izpusta CO2 za osem ton na leto. 

Vsi prispevki: mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Polaganje cevi za talno ogrevanje     

http://www.comtec.si�
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Strokovna komisija, ki jo je vodil Franko Nemac iz 
Agencije za prestrukturiranje energetike, je v obrazložitvi svoje 
odločitve med drugim zapisala, da prijavljene stavbe niso več 
zgolj varčne. So nizkoenergijske ali pasivne in celo pasivne 
plus, kar pomeni, da ustvarijo več energije, kot je potrebujejo. 
Slednje je očitno pri novogradnjah, medtem ko so starejše 
stavbe veliko trši oreh, kar velja še posebej za večstano-
vanjske stavbe, javne inštitucije, kot so bolnišnice, šole, za 
poslovne stavbe v starih mestnih jedrih, in za stavbe, v katerih 
delujejo državne inštitucije in njihove službe. 

Nagrade in priznanja je prejelo pet stavb oziroma njihovih 
lastnikov. V kategoriji plus energijska hiša je bila podeljena 
ena nagrada, in sicer Mitji Petkovšku za novo hišo podjetja 
Lumar, ki jo, kot je komisija zapisala v obrazložitvi, odlikuje 
optimalna velikost, v njej pa je le tisto, kar je resnično potreb-
no, brez nepotrebne tehnične navlake.  

V kategoriji pasivna ali nizko energijska hiša je komisija 
podelila tri nagrade. Prvo je prejel Franc Kepec iz Hočevja pri 
Krki, drugo sta dobila Brane Leben in Vesna Hajdinjak iz 
Juršincev, tretjo nagrado pa je komisija podelila Mitju Zupanu 
iz Vodic. 

Starejšo hišo je energetsko najučinkoviteje obnovil Mitja 
Tramšek iz Miklavža pri Ormožu. Komisija je v obrazložitvi 
med drugim zapisala, da si je nagrado prislužil zato, ker je 
solidno obnovil hišo in stavil na pravo energetsko opcijo, na 
biomaso. Hiša Tramšek bo uporabljala najbolj trajnosten, 
varen, poceni in udoben vir energije ter je zato lahko vzor 
vsem graditeljem hiš. Na strehi je lastnik predvidel prostor za 
solarni sistem, ki bo predvsem poleti služil za ogrevanje 
sanitarne vode. Postavitev slednjega mu bo omogočila 
podeljena nagrada. 

Miran Kump, Dnevnik  

Ne le varčno, zdaj že plus energijsko 

Na celjskem sejmišču se je 12. maja končal Dan 
energetske varčnosti s podelitvijo priznanj in nagrad najbolje 
ocenjenim energetsko varčnim stavbam v okviru Nagradnega 
natečaja za energetsko varčne stavbe v Sloveniji 2011. To je 
bil že peti natečaj, ki ga na pobudo priloge Dnevnika Moj dom 
pripravljajo Moj dom, Celjski sejem in Eko sklad. Organizatorji 
so letos prejeli deset prijav, strokovna komisija pa je priznanja 
in nagrade podelila petim stavbam oziroma njihovim last-
nikom. V ospredju je bila tokrat nova, plus energijska hiša, kar 
naj bi bil trend prihodnosti. 

Priznanje za plus energijsko hišo je namesto Mitje Petkovška 
prejel Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG    

Evropske nagrade za trajnostno energijo 

V sklopu evropskega tedna trajnostne energije, ki je 
potekal od 11. do 15. aprila, so bile tudi letos podeljene 
nagrade za trajnostno energijo. Zanje so se v šestih katego-
rijah potegovali kar 303 projekti. Na področju informiranja in 
ozaveščanja je bil nagrajen španski projekt Evropski sončni 
deseteroboj, ki spodbuja študente k projektiranju in gradnji 
energijsko samozadostnih domov, med projekti učinkovite 
rabe energije pa je nagrado prejel srbski projekt Jagodno 
drevo za javni mobilni polnilec prenosnih telefonov, ki deluje 
na sončno energijo. Projekt Energetski detektivi v šolah, ki 
avstrijske šolarje spodbuja k odkrivanju in odpravi neučinkovi-
tega ravnanja z energijo, je bil najboljši na področju izobraže-
vanja, obnova večstanovanjskih stavb v Bolgariji pa je prejela 
nagrado na področju URE in izrabe OVE v stavbah. V katego-
riji proizvodnje zelene energije oziroma energetsko učinkovitih 
izdelkov je bil nagrajen Renault, in sicer za prvo ničemisijsko 
tovarno na svetu, na področju mobilnosti pa so slavili Nemci s 
projektom mestnih svetnikov – kolesarjev. 

Nagrada GreenBuilding 2011 
tudi v Slovenijo  

Na dan, ko so se prejemniki veselili nagrad za trajnostno 
energijo, so bila v okviru programa GreenBuilding podeljena 
priznanja za energetsko učinkovite nestanovanjske stavbe. V 
kategoriji novogradenj so priznanja prejele stavbe iz Nemčije, 
Švedske, s Cipra, iz Portugalske in Slovenije. Nagrado Green-
Building 2011 je pri nas prejela večnamenska stavba A in B 
Pesnica investitorja Komunaprojekt iz Maribora. Nizkoener-
gijski objekt – integralni energetski koncept zanj je izdelalo 
podjetje Menerga –, ki se ogreva oziroma hladi z geotermalno 
energijo v kombinaciji s toplotno črpalko in hladilnim agrega-
tom ter ima vgrajen enovit centralni nadzorni sistem in prezra-
čevanje z visoko učinkovito rekuperacijo toplote, porabi v 
primerjavi z zahtevami PURES kar 64 % manj energije 
oziroma 8,14 kWh/m3a. 

Priznanja za energetsko učinkovitost je prejelo tudi sedem 
obnovljenih stavb, in sicer tri iz Nemčije ter po ena iz Avstrije, 
Švedske, Francije in Španije. V prostovoljni program 
GreenBuilding, ki poteka od leta 2005, je vključenih že 292 
partnerjev z več kot 430 zelenimi stavbami, v katerih letno 
prihranijo 333 GWh energije. 

Oba prispevka: mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Za Komunaprojekt je priznanje prevzel Andrej Šmid (v sredini)      

Foto: Danijel Muršič 

http://www.eusew.eu/awards-competition�
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuil-ding/index.htm�
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 PREDPISI & PROJEKTI 

V pripravi informacijska kampanja za 
delitev in obračun stroškov za toploto   

Začele so se priprave informacijske kampanje za delitev in 
obračun stroškov za toploto po dejanski porabi v večsta-
novanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli. 
Za pripravo in izvedbo kampanje je Ministrstvo za gospo-
darstvo na osnovi javnega razpisa izbralo agencijo Informa 
Echo, d. o. o. iz Ljubljane. 

Junija 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 70/08), s 
katerim je bila uvedena obveznost, da se v večstanovanjskih 
stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, 
ki se oskrbujejo iz skupnega sistema za ogrevanje, stroški za 
toploto pretežno obračunavajo po dejanski porabi. Podrob-
nosti v zvezi s to novo obveznostjo ureja Pravilnik o načinu 
delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in 
drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10), 
uveljavitev pravilnika pa v praksi pomeni, da bo treba preiti na 
nov način delitve in obračuna stroškov za toploto v okoli 
200.000 stanovanjih oziroma poslovnih enotah. 

Demonstracijski projekt za polnilno 
infrastrukturo za električna vozila   

Služba Vlade RS za podnebne spremembe in Elektro 
Ljubljana sta podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri 
demonstracijskem projektu polnilne infrastrukture za baterijska 
električna vozila. Cilj projekta je zagotoviti izobraževalno 
okolje za oblikovanje ustreznih pogojev za uvedbo električnih 
baterijskih vozil. V postavitev pametnih polnilnih mest so se 
aktivno vključile občine Kamnik, Kočevje, Cerknica, Domžale, 
Litija in Novo mesto. 

V okviru demonstracijskega projekta bodo določene 
primerne lokacije polnilnih mest za električna vozila. Proučeni 
bodo načini polnjenja čez dan na parkirnih mestih, v 
stanovanjskih naseljih, na parkirnih mestih podjetij, na ulicah 
in v nakupovalnih središčih, kakor tudi načini polnjenja čez 
noč v parkirnih hišah, stanovanjskih naseljih in na parkirnih 
mestih na ulicah. Poskrbljeno bo za servisiranje polnilnih mest 
in zagotovljeni bodo tudi varnostni ukrepi za zaščito pred 
vandalizmom. Odvijale se bodo tudi aktivnosti za oblikovanje 
flote demonstracijskih vozil. Trenutno se v Sloveniji že vozijo 
električna vozila (skuter, kolo, osebni avtomobili). Cilj 
demonstracijskega projekta je oblikovati demonstracijsko floto 
vozil za testiranje, pridobivanje izkušenj in standardizacijo 
potrebne infrastrukture. 

V sklopu projekta bo v občinah organizirano izobraževanje 
o mobilnosti in novih tehnologijah. Aktivnosti bodo tako pred-
stavljene v občinah in tehnologija približana širši javnosti. 

Podjetje Elektro Ljubljana bo financiralo postavitev polnil-
nih mest za baterijska električna vozila v višini 20.000 evrov. 

Portal za lokacije polnilnih mest za električna vozila 
najdete na www.elektro-crpalke.si. 

  mag. Jure Leben, 
  Služba Vlade RS za podnebne spremembe 

Študije in anketa kažejo, da v Sloveniji 50 % voznikov 
prevozi manj kot 50 km na dan, 35 % jih prevozi 50 do 
100 km na dan, 10 % voznikov pa vsak dan prevozi 100 do 
150 km. Električna vozila, ki zdaj prihajajo na trg, lahko z 
enim polnjenjem prevozijo 110 do 150 km. Njihova velika 
prednost sta poceni vzdrževanje in obratovanje: ob trenutni 
ceni električne energije je strošek porabe energije za vozilo 
0,5 do 1,2 evra na 100 km. 

Poleg tega bodo uporabniki stavb dobili informacije o 
nizkocenovnih ukrepih, povezanih z uvedbo delitve in obra-
čuna stroškov po dejanski porabi toplote (vgradnja termo-
statskih ventilov, hidravlično uravnoteženje razvoda central-
nega ogrevanja idr.), ter o možnostih pridobitve finančnih 
spodbud za izvedbo ukrepov za povečanje energetske 
učinkovitosti stavb. 

Glavna ciljna skupina kampanje bodo lastniki in uporabniki 
v večstanovanjskih stavbah, stanovanjsko-poslovnih in poslov-
nih stavbah. Pomembna ciljna skupina bodo tudi organizacije, 
ki sodelujejo pri uvedbi delitve in obračuna toplote: podjetja za 
upravljanje nepremičnin, dobavitelji merilne opreme, izvajalci 
delitve in obračuna toplote ter dobavitelji toplote. 

Glavna komunikacijska orodja informacijske kampanje so: 
informativna knjižica, ki bo posredovana vsem uporabnikom 
stavb, oglaševanje v tiskanih in spletnih medijih, posebno 
spletno mesto na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo ter 
članki in intervjuji v medijih. Kampanja bo potekala v sklopu 
kampanje Energija si, bodi učinkovit, ki je namenjena 
ozaveščanju gospodinjstev o učinkoviti rabi in obnovljivih virih 
energije. 

Pri izvedbi informacijske kampanje bodo upoštevani tudi 
rezultati raziskave o energetski učinkovitosti REUS 2010 
(http://www.pozitivnaenergija.si/reus), ki je pokazala, da stano-
valci v večstanovanjskih stavbah poleg plačevanja po dejanski 
porabi vidijo glavno korist novega načina obračuna stroškov v 
zmanjšanju porabe in stroškov za energijo. Dobri dve tretjini 
gospodinjstev meni, da bodo po namestitvi delilnikov poskrbeli 
za manjšo porabo toplote. Raziskava je tudi pokazala, da 
dobra polovica gospodinjstev na radiatorjih nima nameščenih 
termostatskih ventilov, skoraj tretjina ima namešče na vseh, 
8 % pa na več kot polovici radiatorjev. 

Ivana Žolger, MG 

Osnovni cilj kampanje je kakovostna in čim hitrejša 
uvedba delitve in obračuna stroškov za toploto za ogrevanje 
in pripravo tople vode po dejanski porabi ter znaten dvig 
ozaveščenosti in informiranosti uporabnikov stavb za učinko-
vito ravnanje z energijo brez vlaganj. 

Polnilna postaja Elektro Ljubljana      

http://www.elektro-crpalke.si�
http://www.pozitivnaenergija.si/reus�


 

 

Projekt 4biomass   
Projekt 4biomass, ki poteka v okviru programa Srednja 

Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 
spodbuja trajnostno rabo bioenergije v Srednji Evropi, in sicer 
predvsem s pomočjo izmenjave dobrih praks, znanja in infor-
macij. Na spletni strani projekta (http://www.4biomass.eu) so 
na voljo poročila o demo projektih in nacionalnih zakonodajnih 
okvirih, mogoče pa si je ogledati tudi študije o trgovanju z 
biomaso, poročila z delavnic in druge publikacije. 

V okviru projekta se je zvrstilo že kar nekaj dogodkov. 
Avstrijska energetska agencija je oktobra lani na Dunaju orga-
nizirala delavnico Trgovanje z biomaso v Srednji Evropi, kjer 
je bil posebej izpostavljen trajnostni vidik transporta biomase, 
aprila letos pa je v Varšavi več kot 100 udeležencev medna-
rodnega foruma Bioplin – cilji, potencial in promocija v Srednji 
Evropi razpravljalo o mednarodnih strategijah rabe bioplina. 
Dogodek na gospodarskem ministrstvu je z nemškima part-
nerjema organiziral poljski Inštitut za energetiko. Dr. Wellinger 
iz Evropskega združenja za bioplin, ki je bil ključni govornik, je 
orisal stanje bioplina v Evropi in poudaril njegovo odvisnost od 
podporne politike. Odkupne cene za električno energijo in 
subvencije naložbam so za razvoj bioplina ključne. 
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MEDNARODNI PROJEKTI 

Projekt PASS-NET  
V okviru programa EU Inteligentna energija Evropa je 

Mariborska razvojna agencija kot eden od 12 partnerjev 
sodelovala v projektu PASS-NET – Evropska mreža združenj 
pasivnih hiš.  Namen projekta, ki se je končal novembra 2010, 
je bila promocija tehnologij in prednosti pasivnih hiš, krepitev 
sodelovanja ter izmenjava znanj in izkušenj med projektnimi 
partnerji. 

Cilji projekta so bili: izboljšanje informiranosti državnih 
organov in javnosti, izmenjava izkušenj, internacionalizacija 
poslovanja, usposabljanje strokovnjakov in podpornih institucij 
ter organizacija delavnic. Naj na kratko opišemo vidne 
rezultate. Dvodnevno delavnico o PHPP programskem orodju, 
ki je bila vsebinsko in kvalitativno usklajena z istovrstnimi 
usposabljanji v Nemčiji, je vodil Franz Freundorfer, dipl. ing., ki 
je poleg strokovnega znanja s področja PHPP postregel tudi z 
bogatimi praktičnimi izkušnjami in opisal aktualne trende v 
Evropi. Mariborska razvojna agencija je sodelovala pri vzpos-
tavitvi največje podatkovne baze stavb, grajenih v pasivnem 
standardu v Evropi skupaj z Interesnim združenjem pasivnih 
hiš Avstrija (IG Passivhouse Österreich), Inštitutom pasivnih 
hiš iz Darmstadta v Nemčiji (Passivhause Institut – Dr. 
Wolfgang Feist) ter ostalimi partnerji. Spletna podatkovna 
baza (www.passivehousedatabase.si), ki je prevedena v 
slovenščino, na enem mestu nudi največji pregled stavb, 
grajenih v pasivnem standardu. V Priročniku za obnovo 
večstanovanjskih stavb s primeri dobre prakse so na 48 stra-
neh preprosto in nazorno podane smernice in opisani primeri 
dobre prakse pri prenovi večstanovanjskih stavb v pasivni oz. 
nizko energijski standard.  

Več informacij o projektu in aktualnih dogodkih na temi 
pasivne hiše in nizko energijske stavbe najdete na spletni 
strani http://energija-gradnja.mra.si. 

Vladimir Rudl, MRA  
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Projektne aktivnosti Zavoda KSSENA   
Z a v o d  E n e r g e t s k a 

agenci ja za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško (Zavod 
KSSENA) je bil ustanovljen leta 2006 v okviru evropskega 
programa IEE. Zaposleni v zavodu uspešno izvajamo mnoge 
aktivnosti na področju URE in OVE ter vodimo energetski 
menedžment za lokalne skupnosti. Izvajamo energetske 
preglede zgradb s termografijo, oblikujemo strategije razvoja 
javne razsvetljave, svetujemo in organiziramo dogodke na 
področju URE in OVE. Lani smo izdelali lokalni energetski 
koncept (LEK) za občino Nazarje, zdaj pa LEK pripravljamo za 
MO Celje, MO Velenje in občino Gornji Grad. 

Uspešno smo končali projekt Cyber Display, katerega 
namen je bil pokazati, da je s spremenjenim obnašanjem 
lastnikov, upravljavcev in uporabnikov stavb mogoče 
zmanjšati rabo energije in stroške zanjo. Trenutno izvajamo 
naslednje projekte: Move (Cilj 3: Slovenija-Avstrija), 
EnergyCity (Central Europe) in IEE projekte Prometheus, 
RegCep in EuroNet 50/50.  

Leta 2010 smo v MO Velenje postavili tri male 
fotonapetostne elektrarne: na občinski stavbi MO Velenje 
(17,4 kWp), na Osnovni šoli Livada Velenje (49 kWp) in na 

Eden od ciljev projekta je tudi vzpostavitev mreže kompe-
tentnih centrov za promocijo trajnostne rabe biomase z 
namenom prispevati k doseganju ciljev nacionalnih akcijskih 
načrtov za OVE. Prvi bioenergijski centri za Srednjo Evropo so 
bili imenovani ravno v Varšavi, in sicer: IEN iz Poljske, FNR iz 
Nemčije, Energia Központ iz Madžarske ter RE CORD in 
C.R.P.A. iz Italije. 

Matjaž Grmek, ApE, d. o. o.  

Forum v Varšavi je bil dobro obiskan     

Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje (46 kWp). Vzpostavili smo 
tudi sistem kogeneracije na zemeljski plin na PO Škale in 
posodobili energetsko knjigovodstvo za več kot 35 javnih 
stavb v mestnih občinah Velenje, Celje in Slovenj Gradec.  

KSSENA redno izdaja glasilo Sinergija. Tema prve 
letošnje številke je bilo ogrevanje, v pripravi pa je že 
naslednja, v kateri bo obravnavana hidroenergija. Na naši 
spletni strani www.kssena.si lahko preberete vse izdane šte-
vilke glasila ter se seznanite s preostalimi aktivnostmi zavoda. 

Boštjan Krajnc, KSSENA 

http://www.4biomass.eu�
http://www.passivehousedatabase.si�
http://energija-gradnja.mra.si�
http://www.kssena.si�
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Lani je šla skupna zmaga v južnotirolski kraj Prato allo 
Stelvio v Italijo – občina s 3.400 prebivalci si prizadeva postati 
v celoti energetsko odvisna od lokalnih, obnovljivih virov 
energije (lesna biomasa, vodna, sončna in vetrna energija, 
bioplin), letos pa se bodo polfinalisti sodelujočih držav v 
evropskem finalu tekmovanja, ki je namenjeno spodbujanju 
izrabe OVE v urbanem okolju, pomerili v začetku junija. 

 PROJEKTI & ZANIMIVOSTI 

Biogoriva v prometu do leta 2050    
Mednarodna agencija za energijo (IEA) v svojem poročilu 

o rabi biogoriv v transportu predvideva, da bo globalna raba 
biogoriv do leta 2050 s sedanjih 55 narasla na 750 Mtoe. Nji 
hov delež med gorivi za transport se bo povečal s sedanjih 2  
na 27 %, emisija CO2 pa se bo zmanjšala za 2,1 Gt na leto. 
Za proizvodnjo tolikšne količine biogoriv bodo potrebne 3 mili-
jarde ton biomase, tretjino te naj bi sestavljali ostanki biomase 
in odpadki, za pridelavo preostale pa bo potrebnih okoli 
100 milijonov hektarov zemlje ali 2 % celotne razpoložljive 
kmetijske zemlje. Ker naj bi število prebivalcev do leta 2050 
naraslo za 30 %, potrebe po hrani pa za 70 %, bo trajnostno 
pridelavo, transport in predelavo biomase za biogoriva nujno 
treba uskladiti s politikami na področju kmetijstva, gozdarstva 
in razvoja podeželja, da bi s tem preprečili negativni vpliv 
proizvodnje biogoriv na pridelavo hrane, krme in tekstilnih 
vlaken ter izrabo prostora, kot je npr. sprememba gozdnih 
površin v površine za pridelavo biogoriv, saj bi to emisijo CO2 
lahko celo povečalo, namesto zmanjšalo. Če njihova proiz-
vodna cena ne bo premočno vezana na ceno nafte, naj bi bila 
biogoriva s fosilnimi gorivi cenovno primerljiva po letu 2030. 

Oba prispevka: mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Liga prvakov v rabi OVE   
Ste že slišali, da liga prvakov obstaja tudi na področju 

izrabe OVE? Na spletni strani http://www.res-league.eu/ se 
lahko prepričate, da se v sedmih evropskih državah, v Italiji, 
Nemčiji, Franciji, Bolgariji ter na Češkem, Poljskem in 
Madžarskem, vasi in mesta že drugo leto potegujejo za naslov 
prvakov na področju izrabe sončne energije za proizvodnjo 
toplote in električne energije ter lesne biomase za proizvodnjo 
toplote. Tekmovati je mogoče v štirih kategorijah: manjši kraji 
(od 5 tisoč do 20 tisoč prebivalcev), srednje veliki kraji (od 20 
tisoč do 100 tisoč prebivalcev) in večji kraji (več kot 100 tisoč 
prebivalcev) ter skupno. 

Energetski pregled TE-TOL  
Vodstvo Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (TE-TOL) se 

je leta 2009 odločilo za izvedbo energetskega pregleda, 
katerega namen je bil zmanjšanje stroškov poslovanja. 
Pregled je opravil Center za energetsko učinkovitost Instituta 
»Jožef Stefan« v sodelovanju s strokovnjaki TE-TOL. 

Prva HE v kraju Prato allo Stelvio je iz leta 1925       

Vir: http://www.res-league.eu/  

Vodstvo je z energetskim pregledom dobilo vpogled v 
dejansko stanje in smernice za izboljšanje stanja, rezultati pa 
so vodilo pri odločanju o strategiji razvoja podjetja v ener-
getsko ozaveščen energetski proizvodni obrat. 

Pregled je ovrgel mnenje, da proizvodna podjetja, kakršno 
je TE-TOL, takšnih pregledov ne potrebujejo, saj so bile ugo-
tovljene pomanjkljivosti pri rabi električne energije in toplote za 
lastne potrebe ter s tem povezani večji stroški proizvodnje, 
ugotovljeni pa so bili tudi možni prihranki na področjih porabe 
tehnološke vode, pitne vode (vodovod), trošarin pri nakupu 
mazuta in goriv za delovne stroje. 

Pregled je pokazal, da je mogoče že samo z nadzorom in 
ozaveščenostjo osebja letno prihraniti 22.000 EUR, realizacija 
vseh predlaganih projektov/aktivnosti, za katere bi bil potreben 
vložek 2.275.000 EUR, pa bi omogočila 1.020.000 EUR 
prihranka na leto. 

O upravičenosti posameznih projektov/aktivnosti se bo 
vodstvo TE-TOL odločalo glede na preostalo življenjsko dobo 
proizvodnih naprav. 

Nekatere ukrepe za zmanjšanje rabe energije smo začeli 
izvajati takoj, in sicer na področjih razsvetljave, pitne vode, 
komprimiranega zraka, tehnoloških voda ter izolacije 
vročevodov in parovodov. Istočasno so začeli teči tudi projekti 
za vgradnjo frekvenčnih regulatorjev na elektromotorjih moči 
do 90 kW, ki so energetsko potratni zaradi načina obratovanja 
v proizvodnem procesu. Vsi izvedeni ukrepi bodo vložena 
sredstva povrnili v kratkem času, skupaj pa bodo letne stroške 
zmanjšali za približno 3,5 %. 

Opravljen energetski pregled v TE-TOL je primer dobre 
prakse na področju učinkovite rabe energije, saj so bile ob 
njem ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki jih strokovnjaki v 
podjetju pri vsakodnevnem delu nismo zaznali. V energetskih 
proizvodnih objektih je vodilo le količina proizvedene energije, 
manj tudi raba energije, potrebne za proizvodnjo. Takšne 
preglede bi bilo zato smiselno opraviti tudi v velikih 
energetskih družbah, ki bi tako zmanjšale stroške poslovanja, 
sočasno pa bi se zmanjšale tudi obremenitve okolja. 

Igor Bole, TE-TOL, d. o. o.  

Panorama Termoelektrarne Toplarne Ljubljana       
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Obnovljivi viri in učinkovita raba energije     
5. konferenca Energije prihodnosti bo posvečena novim 
razmeram in priložnostim v energetiki. 

Kdaj: 7. junij 2011 

Kje: Hotel Mons, Ljubljana  

Informacije: http://www.energije.si/ 

Napoved dogodkov 

Lahko obnovljivi viri energije zadostijo energetskim 
potrebam Slovenije do 2050?   
Konferenca za obogatitev javne razprave o vsebini 
Nacionalnega energetskega programa, ki je v pripravi. 

Kdaj: 7. junij 2011 

Kje: Državni svet, Ljubljana   

Informacije: http://www.greenpeace.si  

10. konferenca slovenskih elektroenergetikov 
Kakovostna konferenca energetikov o 50-tih prednostnih temah 
slovenske energetike in elektroenergetike.  

Kdaj: 30. maj - 1. junij 2011 

Kje: Cankarjev dom, Ljubljana  

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

Mednarodna konferenca Energetika & odgovornost    
Namen konference je povezati znanstvenike, raziskovalce, 
inženirje in praktike s področja trajnostne energetike. 

Kdaj: 22. - 24. junij 2011 

Kje: Hotel Terme Čatež, Čatež  

Informacije: http://www.enre.si/ 

S storitvami učinkovite rabe energije do zmanjšanja rabe 
in stroškov za energijo v javnem sektorju  
Delavnica bo posredovala osnovne informacije o oblikah 
storitev URE in njihovi ponudbi naročnikom iz javnega sektorja. 

Kdaj: 15. junij 2011 

Kje: Reaktorski center Podgorica pri Ljubljani   

Informacije: http://www.rcp.ijs.si/ceu/ 

Portal čiste energije    

Reegle, portal čiste energije, ki je dostopen na spletni 
strani http://www.reegle.info/, je skupni projekt Partnerstva za 
OVE in URE (The Renewable Energy and Energy Efficiency 
Partnership – REEEP, http://www.reeep.org/) ter Mreže politik 
na področju OVE v 21. stoletju (The Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century – REN21; http://www.ren21.net/). 

Portal, ki je namenjen posredovanju relevantnih informacij in 
podatkov o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, vključuje 
področja, kot so zakonodaja, aktualne novice in obvestila, 
priprava politik, statistika in potenciali, študije, priročniki in 
poročila ter razpisi in subvencije. Še zlasti so zanimivi prikazi 
energetskega stanja po posameznih državah, ki prinašajo 
pregled proizvodnje in rabe energije ter emisij, pa tudi 
zakonodaje in glavnih nacionalnih akterjev. Prek portala je 
mogoče dostopati tudi do kataloga interesnih skupin, ki 
vključuje več kot 1.700 iniciativ, partnerstev in organizacij, ki 
se ukvarjajo z URE in OVE, zanimiva pa sta tudi obsežen 
slovar pojmov in energetska statistika, prikazana na 
zemljevidu Evrope. S pomočjo brskalnika se je mogoče 
sprehoditi po preverjenih spletnih straneh s področja čiste 
energije, sredi aprila pa so na portalu uvedli blog, kjer se 
lahko obiskovalec s komentarji vključi v ponujena razmišljanja 
o aktualnih dogajanjih na področju URE in OVE. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Pregled proizvodnje elektrike iz OVE na portalu Reegle      

ZANIMIVOSTI & DOGODKI 

Renewable Energy World  
Program konference Svet obnovljivih virov energije obsega 
rastočo vlogo OVE na modernem energetskem trgu. 

Kdaj: 7. - 9. junij 2011 

Kje: Milano, Italija   

Informacije: http://www.renewableenergyworld-europe.com/ 
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