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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
NOVI RAZPISI AURE

IZRABA LESNIH ODPADKOV V MIZARSKI DEJAVNOSTI

DNEVI ENERGETIKOV 2004

EVROPSKA DIREKTIVA O KOGENERACIJI

11. marca 2004 je Vlada RS sprejela novelo energetskega 
zakona, ki ga bo posredovala Dr`avnemu zboru v obravnavo 
po nujnem postopku. V ~asu od uveljavitve zakona iz leta 
1999 se je pokazala potreba po dolo~enih spremembah in 
uskladitvah, poleg tega pa so se spremenili tudi predpisi EU. 
Lani sta bili sprejeti dve novi direktivi, in sicer direktiva, ki 
ureja skupna pravila za delovanje notranjega trga z elektri~no 
energijo, ter direktiva, ki ureja notranji trg z zemeljskim plinom. 
Z implementacijo obeh direktiv v slovenski pravni red bo trg 

Industrija pred novimi izzivi
Industrija porabi okoli 26 % celotne kon~ne energije in je v 

Sloveniji zaradi velike porabe elektri~ne energije eden glavnih 
povzro~iteljev emisij toplogrednih plinov. Uspe{na podjetja se 
zavedajo pove~ane konkurence ob vstopu v EU, zato jih ve~ina 
pripravlja programe pove~evanja in zapolnjevanja proizvodnih 
kapacitet. Posledica bo nadpovpre~na rast proizvodnje v 
prihodnjih letih, s tem pa tudi potencialno ve~ja poraba 
energije in obremenjevanje okolja.

Z novim Zakonom o varstvu okolja, ki je v fazi sprejemanja 
v Dr`avnem zboru, se v skladu z evropskimi direktivami 
uvaja ve~ novih instrumentov za doseganje okoljskih ciljev. 
Ti instrumenti bodo ve~jim porabnikom energije v industriji 
prinesli nove obveznosti, hkrati pa jih zaradi rasti obsega 
proizvodnje postavljajo pred nove izzive. Izpostaviti velja 
predvsem vklju~evanje podjetij v sistem trgovanja z emisijami 
CO2 v okviru EU od 1. januarja 2005 in uvedbo okoljevarstvenih 
dovoljenj za delovanje dolo~enih naprav oziroma za opravljanje 
dolo~enih dejavnosti v skladu z direktivo IPPC. S temi stro{ki 
bodo zaradi postopnega zni`evanja oprostitev pri pla~evanju 
takse za emisije CO2 vsako leto bolj obremenjena tudi podjetja, 
ki ne bodo vklju~ena v trgovanje z emisijami, obenem pa 
bodo z mehanizmom olaj{av pri pla~ilu takse za emisije 
CO2 stimulirana za investiranje v energetsko u~inkovitost, 
soproizvodnjo toplote in elektri~ne energije (SPTE) in uporabo 
obnovljivih virov energije.

V prihodnje bo zato {e bolj kot do zdaj pomembna 
uporaba najbolj{ih tr`no dostopnih tehnologij (Best Available 
Technologies - BAT) tako v tehnolo{kih procesih kot pri 
proizvodnji energije, pri ~emer velja {e posebej izpostaviti 
sisteme SPTE z visokim izkoristkom. K temu sodi tudi 
vzpostavitev sistema energetskega mened`menta, kjer bodo 
~edalje ve~jo vlogo igrali energetsko ozave{~eno projektiranje in 
nakupovanje ter spremljanje in nadzor rabe energije. Industrija 
bo s temi aktivnostmi znatno prispevala k bolj{emu okolju, 
hkrati pa bo lahko izbolj{ala tudi svojo konkuren~nost in si 
zagotovila tehnolo{ki napredek.

Zaradi izzivov, s katerimi se soo~a industrija, bo Agencija 
okrepila svojo aktivnost za dvig ozave{~enosti, informiranosti 
in usposobljenosti porabnikov energije iz industrije in 
drugih akterjev, tako na podro~ju energetskih tehnologij kot 
energetskega mened`menta.

Prvovrstna prilo`nost za izmenjavo izku{enj in mnenj ter 
pridobivanje informacij o novostih v energetski in okoljski 
politiki ter o sodobnih in u~inkovitih na~inih za izbolj{ave v 
va{ih podjetjih so Dnevi energetikov, ki bodo 20. in 21. aprila 
v Portoro`u. Na tej, zdaj `e tradicionalni prireditvi, se boste 
energetski mened`erji tokrat sre~ali `e {esti~. Prijazno vabljeni 
na Dneve energetikov 2004.

Mag. Boris Selan, AURE

Novela energetskega zakona
z elektri~no energijo s 1. julijem letos odprt za vse odjemalce 
elektri~ne energije, razen za gospodinjske odjemalce, za katere 
se bo odprl 1. julija 2007. Z implementacijo druge direktive 
pa bodo med drugim na novo postavljena splo{na pravila 
prenosa, distribucije, dobave in shranjevanja zemeljskega plina. 
Novost zakona je tudi uvedba potrdila o izvoru elektrike. Gre 
za dolo~ilo, na podlagi katerega bodo vsi odjemalci elektri~ne 
energije obve{~eni o izvoru elektri~ne energije iz fosilnih goriv 
oziroma obnovljivih virov energije.
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RAZPISI AURE

Investicije v starej{e stanovanjske 
stavbe

V Uradnem listu RS {t. 21 je bil objavljen javni razpis za 
finan~ne spodbude za investicije v pove~anje energetske 
u~inkovitosti starej{ih stanovanjskih stavb. Predmet razpisa 
so izolacija pro~elja, podstre{ja ali strehe nad ogrevanim 
podstre{jem ter zamenjava in obnova oken. Z izvedenimi ukrepi 
naj bi se pri starej{ih stavbah ~im bolj pribli`ali prihrankom in 
u~inkom, kot jih je pri novih mogo~e dose~i z uporabo Pravilnika 
o toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi energije v stavbah.

Na razpisu lahko sodelujejo fizi~ne osebe, ki so eta`ni lastniki 
stanovanj in poslovnih prostorov v ve~stanovanjskih stavbah ter 
lastniki individualnih stanovanjskih stavb. Razpis se nana{a na 
stanovanjske stavbe, ki so jih za~eli graditi do vklju~no leta 
1980. Izvedeni ukrepi morajo omogo~iti najmanj 10.000 kWh 
prihranka potrebne toplote za ogrevanje na leto.

Skupna vrednost razpisa zna{a 70 milijonov SIT, vi{ina 
posamezne finan~ne spodbude pa je lahko najve~ 10 % 
investicijske vrednosti ali pri ve~jem stanovanjskem objektu do 
5 milijonov SIT.

Rok za predlo`itev vlog za prvo odpiranje je 3. maj 2004, 
skrajni rok za predlo`itev vlog pa je 4. oktober oziroma do 
objave o porabi sredstev.

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

Jo`ef Poga~nik, AURE

[tudije izvedljivosti za projekte DOLB

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

12. marca je bil v Uradnem listu RS {t. 23 objavljen 
javni razpis za sofinanciranje {tudij izvedljivosti za projekte 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v letu 2004 
v vi{ini 12 milijonov SIT. Na razpis v okviru projekta Agencije 
in Programa Zdru`enih narodov za razvoj (UNDP), Sklada za 
svetovno okolje (GEF), “Odstranitev ovir za pove~ano izrabo 
biomase kot energetskega vira”, lahko kandidirajo lokalne 

skupnosti, ki nameravajo letos izdelati {tudije izvedljivosti za 
sistem DOLB in so s strate{kim partnerjem ̀ e podpisale pismo o 
nameri za vlaganje v projekt DOLB. Mo`na vi{ina sofinanciranja 
zna{a najve~ 1,600.000 SIT. Iz razpolo`ljivih sredstev razpisa se s 
subvencijo pokrije prosilcu najve~ do 50 % zneska, navedenega 
v pogodbi med njim in izvajalcem {tudije, ki ga prosilec izbere 
na podlagi javnega razpisa. Prijavitelji, ki so pridobili sredstva za 
sofinanciranje {tudije izvedljivosti ali investicijskega programa v 
letu 2003, v okviru tega razpisa z istim projektom ne morejo 
kandidirati. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani 
Agencije.

Opravljeno prvo odpiranje vlog
za OVE za gospodinjstva

6. februarja sta bila objavljena javna razpisa za gospodinjstva, 
in sicer za izrabo OVE ter energetsko izrabo lesne biomase. V 
okviru prvega razpisa je do roka za prvo odpiranje vlog, ki je bil 
3. marca, prispelo 667 vlog, in sicer 192 za vgradnjo solarnih 
sistemov za ogrevanje vode, 454 vlog za vgradnjo toplotnih 
~rpalk za ogrevanje sanitarne vode ter 21 vlog za vgradnjo 
toplotnih ~rpalk za centralno ogrevanje prostorov. 219 vlog 
morajo predlagatelji {e dopolniti. ^e bodo vsi predlagatelji 
vloge ustrezno dopolnili, bo `e po prvem odpiranju vlog 
porabljenih okoli 58 od razpisanih 70 milijonov SIT.

V okviru javnega razpisa za energetsko izrabo lesne biomase 
je do prvega odpiranja vlog, rok je bil prav tako 3. marec, 
prispelo 34 vlog, od tega za kurilne naprave na polena 23 vlog, 
na pelete 4 vloge in na sekance 7 vlog. Vloge mora dopolniti 
13 predlagateljev. ^e bodo vloge ustrezno dopolnjene, bo 
po prvem odpiranju vlog porabljenih okoli 10 od razpisanih 
40 milijonov SIT.

Energetski pregledi, zasnove
in {tudije izvedljivosti

Na deveto odpiranje vlog v okviru javnega razpisa za 
dodeljevanje sredstev za spodbujanje izdelave energetskih 
zasnov ob~in, izvedbe energetskih pregledov podjetij ter javnih in 
ve~stanovanjskih stavb in za pripravo investicijske dokumentacije 
za projekte URE, OVE in kogeneracije je do predpisanega roka 
prispelo 15 vlog. Od objave javnega razpisa junija lani je bilo 
sklenjenih 56 pogodb, od tega 18 za sofinanciranje energetskih 
pregledov, 17 za energetske zasnove ob~in in 21 za pripravo 
investicijske dokumentacije za projekte URE in OVE.

Dodatne informacije: Dragotin @ivkovi~, tel.: 01/300 69 97, 
e-po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si

Najava razpisov
Agencija bo za leto 2004 objavila {e dva razpisa s podro~ja 

OVE, in sicer za pravne osebe in samostojne podjetnike:
1. Razpis za izrabo obnovljivih virov energije v vi{ini 

110 mil ijonov SIT. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovrat-
nih sredstev za:
• izrabo geotermalne energije za toplotno oskrbo. Vi{ina 

nepovratnih sredstev zna{a do 30 % upravi~enih stro{kov 
investicije oz. do 40 %, ~e bo toplota namenjena za 
daljinski sistem ogrevanja;

• vgradnjo toplotnih ~rpalk za toplotno oskrbo. Vi{ina 
nepovratnih sredstev zna{a do 20 % upravi~enih stro{kov 
investicije, ~e gre za izkori{~anje odpadne toplote, do 
30 %, ~e gre za izkori{~anje toplote okolice, ter 40 %, ~e 
gre za izkori{~anje toplote v globini ve~ kot 50 metrov;

• vgradnjo sprejemnikov son~ne energije za pripravo 
tople vode. Vi{ina nepovratnih sredstev zna{a do 30 % 
upravi~enih stro{kov investicije oz. do 40 %, ~e bo 
pridobljena toplota uporabljena za hlajenje;

• postavitev avtonomnih elektrarn na sonce ali veter. Vi{ina 
nepovratnih sredstev zna{a do 30 % upravi~enih stro{kov 
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PROJEKT GEF

Poudarek omizja, ki ga bo Agencija v okviru projekta GEF 
in v sodelovanju z LandesEnergie Verein Steimark pripravila 
6. in 7. maja 2004, bo na predstavitvi ustreznih pristopov za 
zagotovitev kakovosti na~rtovanja in izvedbe mikrosistemov ter 
daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Po predavanjih 
doma~ih in tujih strokovnjakov iz [vice, Nem~ije in Avstrije bodo 
organizirane tematske delavnice, v okviru katerih bodo udele`enci 
izmenjali izku{nje na podro~jih, za katera bodo pokazali interes. 
Udele`enci bodo lahko obiskali tudi manj{i sistem za ogrevanje 
na lesne sekance ter sistem daljinskega ogrevanja.

investicije oz. do 40 %, ~e bo investicija v celoti zadostila 
potrebam po oskrbi z elektri~no energijo.

2. Razpis za energetsko izrabo lesne biomase v vi{ini 
192 milijonov SIT. Agencija bo v obliki nepovratnih sredstev 
finan~no spodbujala izvedbo investicijskih ukrepov za 
energetsko izrabo lesne biomase. Vi{ina nepovratnih 
sredstev zna{a:
• do 20 % upravi~enih stro{kov investicije, ~e je investicija 

potrebna zaradi preseganja dovoljenih emisijskih 
vrednosti sedanje kurilne naprave na lesno biomaso ali ~e 
gre za novogradnjo;

• do 30 % upravi~enih stro{kov investicije, ~e bo investicija 
nadomestila dosedanjo uporabo fosilnih goriv z biomaso;

• do 40 % upravi~enih stro{kov investicije, ~e bo toplota 
namenjena za daljinski sistem ogrevanja.

Zaklju~ena razpisa za informativne 
dejavnosti in mednarodne projekte

27. februarja 2004 je potekel rok za oddajo vlog na javni 
razpis za sofinanciranje informativnih, ozave{~evalnih in 
promocijskih dejavnosti za URE in OVE v vi{ini 19 milijonov SIT. 
Do roka smo prejeli 58 vlog, predlagatelji pa bodo o izidu 
razpisa obve{~eni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja 
vlog, ki se je zaklju~ilo 4. marca.

Rok za oddajo vlog na javni razpis za sofinanciranje 
mednarodnih projektov je potekel 5. marca 2004. Na razpis v 
vi{ini 40 milijonov SIT je prispelo 15 vlog. Sofinancirani bodo 
projekti, ki se izvajajo v okviru programov SAVE in ALTENER ter 
v okviru mre`e za promocijo energetskih tehnologij OPET, in 
tisti, ki po namenu in ciljih ustrezajo programskim usmeritvam 
ter podpirajo dejavnosti Agencije.

Izobra`evanje svetovalcev za 
energetsko rabo lesne biomase

Utrinek z izobra`evanja v Robanovem kotu 

V za~etku februarja je v Robanovem kotu potekalo 
izobra`evanje svetovalcev na podro~ju pridobivanja, predelave 
in energetske rabe lesne biomase. Gre za kompleksno 
svetovanje, ki zahteva znanja s podro~ja gozdarstva, kmetijstva 
in energetike. Glavni namen izobra`evanja je povezovanje 
obstoje~ih slu`b in projektov ter prenos znanja in izku{enj.

vzpostaviti sistem trajnega izobra`evanja svetovalcev. Posredno 
`elimo z izpopolnjevanjem znanja svetovalcev obogatiti tudi 
celostno svetovanje kon~nim uporabnikom lesne biomase.

Izobra`evanje sodi v sklop doma~ih in mednarodnih 
projektov: Alpenergywood (INTERREG III.B), Preskrba in 
raba bioenergije ob so~asnem zagotavljanju trajnostnega 
gospodarjenja z gozdom (UN FAO), Odprava ovir za pove~ano 
energetsko izrabo lesne biomase (GEF - UNDP) in EN SVET 
- Energetsko svetovalne pisarne.

Prvega sre~anja svetovalcev se je udele`ilo okoli 40 
udele`encev, izobra`evanje pa se bo nadaljevalo z enodnevnim 
seminarjem v aprilu in zaklju~nim seminarjem jeseni 2004. 
Nekatere informacije o izobra`evanju so na voljo tudi na spletni 
strani Agencije (http://www.gov.si/aure).

S tovrstnimi izobra`evanji `elimo organizirati mre`o 
svetovalcev s temeljnim znanjem s podro~ja priprave in 
energetske rabe lesne biomase v okviru obstoje~ih slu`b ter 

Predvidoma v drugi polovici aprila bo vzpostavljen splo{ni 
informacijski spletni portal in spletna aplikacija za trgovanje 
z lesno biomaso. Na ta na~in bo olaj{ano vzpostavljanje 
stikov med dobavitelji in porabniki posameznih produktov, 
omogo~en bo bolj{i pregled nad trgom biomase v Sloveniji 
ter olaj{an dostop do informacij o gibanju cen na trgu z 
lesno biomaso.

Mednarodno sre~anje akterjev
na podro~ju DOLB

Agencija v okviru projekta GEF pripravlja mednarodno 
sre~anje akterjev na podro~ju daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) v Sloveniji. Namen sre~anja je pospe{iti 
investiranje v nove projekte, za katere so `e bile pripravljene 
{tudije izvedljivosti. Glavni cilj sre~anja je povezati ob~ine, ki 
`e razpolagajo s {tudijami izvedljivosti DOLB in s potencialnimi 
investitorji, ki so pripravljeni v projekte sovlagati.

Na sre~anju bodo uvodoma predstavljene mo`nosti 
subvencioniranja in sofinanciranja s strani dr`ave in finan~nih 
institucij. Ob~ine bodo lahko na kratko predstavile svoje 
projekte DOLB, prav tako na kratko pa se bodo lahko predstavili 
tudi zainteresirani strate{ki partnerji.

Sre~anje bo v torek, 13. aprila 2004, v prostorih Gospodarske 
zbornice Slovenije. Nanj so poleg ob~in vabljeni tudi izvajalci 
{tudij izvedljivosti, podjetja - potencialni investitorji v sisteme 
DOLB iz Slovenije in tujine, banke in skladi, raziskovalne in 
dr`avne institucije, razvojne agencije.

Dodatne informacije najdete na spletni strani Agencije
(http://www.gov.si/aure) v rubriki Projekt GEF-biomasa.

IV. mednarodno omizje na temo 
energetske izrabe lesne biomase
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PROJEKTI AURE

Izraba lesnih odpadkov v
mizarski dejavnosti

Mizarstvo [emrl s Planine pri Postojni, kraja z okoli 800 
prebivalci, ki le`i na jugozahodnem robu kra{kega Planinskega 
polja, ima tradicijo, ki sega v leto 1895. Dru`insko podjetje, ki 
zaposluje 10 delavcev, je specializirano predvsem za proizvodnjo 
izdelkov iz lesa, kot so okna, vhodna in balkonska vrata, polkna, 
panoramske stene in drugo stavbno pohi{tvo. Pri izdelavi 
kon~nih izdelkov nastaja kot odpadni material `agovina, ki so 
jo doslej oddajali okoli{kim kmetom. Zaradi pri~akovanih te`av 
z oddajo `agovine v prihodnosti in zaradi po`arne varnosti, 
staro kotlovnico so ob {iritvi dejavnosti namre~ stisnili med 
nove proizvodne prostore, so se v podjetju odlo~ili, da bodo 
`agovino za~eli uporabljati za pripravo toplote.

Leta 2003 so 
staro kotlovnico s 
kotloma na polena 
in ELKO nadome-
stili z novo, v kateri 
je name{  ~en kotel 
Fröling Lambdamat 
z naziv no mo~jo 
220 kW. Z njim 
bodo letno proiz-
vedli 550 MWh to-
plote. Jedro kotla 
predstavlja {tiri-
plastna vrtin~na 
zgorevalna komo-
ra. Notranjo plast 
sestavlja {amotna 
opeka, to pa obda-
ja izolacija, ki zago-
tavlja visoko zgore-

valno temperaturo. Sledi plast zraka, ki skrbi za to, da toplota iz 
zgorevalne komore ne prehaja v okolico neizkori{~ena, ampak 
se uporabi za predgrevanje zgorevalnega zraka, in plast zuna-
nje izolacije. Posledica take konstrukcije so nizke sevalne izgu-
be in izkoristek kotla, ki presega 90 %. Geometrija zgorevalne 
komore in oskrba z zgorevalnim zrakom sta prilagojeni zgore-
vanju lesa in omogo~ata ~isto zgorevanje tudi pri gorivih z ve-
liko vsebnostjo vode. Dose`ene emisije CO tako ne presegajo 
250 mg/Nm3, emisije pra{nih delcev pa zna{ajo 80 mg/Nm3. 
Kotel je z dozirnim pol`nim sistemom povezan z zalogovni-
kom, ki zadostuje za shranjevanje 250 m3 `agovine. Za pripra-
vo toplote za potrebe ogrevanja, tople sanitarne vode in su{e-
nje lesa, su{ilnico bomo predvidoma zgradili letos, bodo po-
leti porabili pribli`no 0,5 m3, pozimi pa 2 do 3 m3 `agovine 
na dan, kar ustreza letni porabi pribli`no 360 m3 ali 148 ton 
`agovine.

Investitor Franci [emrl je za kotel izvedel pred dvema 
letoma na sejmu Energetika v Celju, priporo~ili pa so mu ga 
tudi prijatelji. Za nalo`bo je v okviru razpisa AURE, s katerim ga 
je seznanil zastopnik kotlov, pridobil 3 milijone SIT nepovratnih 
sredstev, preostanek pa je pokril z lastnimi sredstvi in posojilom. 
Z rezultati proizvodnje toplote v novem kotlu, s katero so za~eli 
decembra lani, so v podjetju za zdaj zelo zadovoljni.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Novi kotel za kurjenje z `agovino

Lesno gorivo za stanovanjske stavbe

Bro{ura “Lesno gorivo za stanovanjske stavbe” je druga od 
treh, izdanih v okviru projekta Bioheat II iz sklopa programa 
ALTENER. Projekt promocije ogrevanja ve~jih stavb z lesno 
biomaso, in s tem bro{ure, sofinancira tudi AURE. Besedilo 
bro{ure, ki je namenjena predstavitvi mo`nosti ogrevanja 
stanovanjskih stavb z uporabo lesne biomase, je povzeto 
po publikaciji “Wood Fuels for Residential Buildings”, ki jo je 
pripravila avstrijska agencija za energijo E.V.A., in je prirejeno 
doma~im razmeram. Publikacija predstavlja nekaj doma~ih 
projektov in primerov dobre prakse iz tujine, dodani pa so 
tudi primerjalni prera~un ekonomi~nosti ogrevanja z razli~nimi 
energenti, kratek vpra{alnik za hitro oceno izvedljivosti projekta 
in nekaj klju~nih to~k za uspe{no izvedbo projekta ogrevanja 
na lesno biomaso. Publikacijo je mogo~e dobiti na AURE in 
Agenciji za prestrukturiranje energetike (tel.: 01/586 38 70 
ali e-po{ta: info@ape.si), ki je bro{uro izdala, v elektronski 
obliki pa je dostopna tudi na http://www.ape.si. Bro{ura bo 
predvidoma na voljo tudi v energetskih svetovalnih pisarnah in 
kot spremljevalno gradivo razli~nih dogodkov na temo lesne 
biomase pri nas.

Matja` Grmek, ApE, d. o. o.

Energetska izraba bioplina na 
avstrijskem [tajerskem in v Sloveniji

V okviru projekta promo-
cije energetske izrabe bio-
plina “Bioplinska ofenziva” 
je Slovenski E-forum (SE-F) 
v sodelovanju z Landese-
nergieverein Steiermark in 
Lokale Energie Agentur Ost-
steiermark izdal publikacijo 
o energetski izrabi bioplina 
na avstrijskem [tajerskem 
in v Sloveniji. V publikaciji 
se z okoli{~inami izgradnje, 
temeljnimi tehni~nimi po-
datki, izjavo lastnika oz. 
upravljavca in sliko predstav-
lja 25 bioplinskih naprav iz avstrijske [tajerske in 3 iz Slovenije, 
uvodni del publikacije pa pojasni, kaj je bioplin, opi{e osnovne 
tipe naprav za njegovo pridobivanje ter trende in perspektive 
izrabe bioplina za soproizvodnjo elektri~ne energije in toplote, 
uporabo v distribucijskih omre`jih zemeljskega plina ter kot po-
gonskega goriva. Izid publikacije v slovenskem jeziku je podprla 
AURE, SE-F pa je ob podpori AURE izdal tudi informacijsko-pro-
mocijsko zlo`enko. Publikacijo in/ali zlo`enko je mogo~e naro~-
iti pri Slovenskem E-Forumu (tel.: 01/436 41 44, ob torkih in 
sredah od 9. do 13. ure, ali e-po{ta: se-f@siol.net).

Letos bosta v okviru nadaljevanja projekta organizirani 
{e dve tematski strokovni sre~anji in mednarodni seminar s 
strokovno ekskurzijo, iz{la pa naj bi tudi informacijska bro{ura 
o energetski izrabi bioplina. Ve~ informacij o dogodkih bo 
dostopnih na http://www.ljudmila.org/sef.

Andrej Klemenc, Slovenski E-forum
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DNEVI ENERGETIKOV 2004

Letos tudi o u~inkoviti rabi in izrabi 
obnovljivih virov energije v stavbah

20. in 21. aprila 2004 bodo 
v Portoro`u v organizaciji 
Gospodarskega vestnika,
GV Izobra`evanja in Centra 
za energetsko u~inkovitost 
Instituta “Jo`ef Stefan” 
potekali Dnevi energetikov 
2004. [esto v vrsti letnih 
sre~anj energetskih 
mened`erjev, ki potekajo pod 
okriljem AURE, bo letos prvi~ 
namenjeno tudi u~inkoviti 
rabi in izrabi obnovljivih 
virov energije v stavbah.

Sre~anje bo letos vklju~e  va lo pregled evropske in nacionalne 
energetske zakonodaje, kjer je dogajanje zaradi vklju~evanja 
Slovenije v EU trenutno {e posebej `ivahno. Predstavljeni bodo 
projekt soproizvodnje toplote in elektri~ne energije v Splo{ni 
bolni{nici Maribor in novosti na podro~ju soproizvodnje. V 
torek popoldne se boste lahko seznanili s tematiko trgovanja 
z emisijami CO2 ali pa prisluhnili dogajanjem na podro~ju 
izrabe obnovljivih virov energije v stavbah. Pred ve~erno 
podelitvijo priznanj za energetsko u~inkovitost bo okrogla 
miza o nacionalnem energetskem programu. Tudi sreda 
se bo za~ela z dvema sekcijama. Izbirali boste lahko med 
podro~jema tehnologij za u~inkovito rabo energije v industriji 
in u~inkovitim ravnanjem z energijo v stavbah. Sre~anje bosta 
sklenila predstavitev leto{njih dobitnikov priznanj za energetsko 
u~inkovito podjetje in projekt ter obisk podjetja Livar, d. d., 
lanskoletnega nagrajenca.

Energetsko u~inkovito podjetje in projekt 2004

Na leto{nji nate~aj za Energetsko u~inkovito podjetje 
in projekt 2004, ki sta ga razpisala AURE in Gospodarski 
vestnik, smo prejeli naslednje prijave:
• za energetsko u~inkovito podjetje: [olski center 

Velenje; VARIS Prooizvodnja sanitarnih celic Lendava, 
d.d.; UNIOR Kova{ka industrija, d.d.

• za energetsko u~inkovit projekt: Menerga, d.o.o.; 
Mercator, d.d., IZR-Enekom; EKO DATA, d.o.o., Vipap 
Videm Kr{ko; Pomurski tehnolo{ki center za raziskave 
in razvoj; Elektro Primorska, d.d.; RACI Racionalizacija 
procesov zgorevanja; Splo{na bolni{nica Maribor.

K udele`bi na sre~anju vabimo vse, ki ste v podjetjih ali stavbah 
odgovorni za u~inkovito rabo energije, varstvo okolja ali uvajanje 
obnovljivih virov energije. Kotizacija za udele`bo na sre~anju je 
58.500 tolarjev (v ceno ni v{tet 20-odstotni DDV), s popustom za 
ve~ udele`encev iz istega podjetja, in vklju~uje strokovno gradivo, 
osve`ilne napitke med odmori, torkovo skupno kosilo in podelitev 
nagrad za energetsko u~inkovitost. Podrobnej{e informacije so 
dostopne na spletni strani http://www.gvizobrazevanje.si/, kjer se 
lahko na sre~anje tudi prijavite.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Program

TOREK, 20. aprila 2004

 8.30 Sprejem udele`encev
 9.30 Otvoritev posvetovanja
 9.35 Nacionalna in evropska energetska zakonodaja

- Novosti za slovensko energetiko
- Nove direktive EU na podro~ju energetike
- Ali imamo trg z elektri~no energijo?

 11.00 Odmor
 11.30 Soproizvodnja elektrike in toplote

- Odprti trg z energijo - izziv za soproizvodnjo?
- Soproizvodnja v bolni{nici Maribor
- Novosti na podro~ju soproizvodnje - od velikih 

do mikroenot
 13.00 Odmor za kosilo
 14.30 Trg z emisijami

- Spremembe zakonodaje na podro~ju
varstva okolja

- Trgovanje z emisijami CO2 in slovenska 
industrija - alokacijski na~rt razdelitve

- Vidik energetike in okolja v slovenskem 
industrijskem okolju

- Energetska u~inkovitost in klimatske zahteve v 
avstrijskih industrijskih podjetjih

ALI
 14.30 Obnovljivi viri energije in stavbe

- Obnovljivi viri in u~inkovita raba energije
v stavbah

- Toplotne ~rpalke
- Nizkoenergijske stavbe - prilo`nost za OVE
- Priprava tople vode in ogrevanje stavb s 

solarnimi sistemi
 18.30 Okrogla miza: Nacionalni energetski program
 19.30 Slovesna podelitev priznanj in nagrad za energetsko 

u~inkovitost

SREDA, 21. aprila 2004

 9.00 Tehnologije za u~inkovito rabo energije v industriji
- Nova ponudba podjetij za oskrbo

z elektri~no energijo
- Pregled prijav na nate~aj za energetsko 

u~inkovitost
- Energetika in okolje v REVOZu - z majhnimi 

koraki do velikih uspehov
ALI

 9.00 U~inkovito z energijo v stavbah
- U~inkovita raba energije v stavbah
- Son~na elektrarna na strehi - zakaj pa ne?
- Ogrevanje na biomaso v stavbah

 10.30 Odmor
 11.00 Energetski mened`ment v praksi

- Pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo
- Energetsko u~inkovit projekt 2004
- Borza za lesno biomaso
- Meritve za spremljanje energijskih tokov
- Energetsko u~inkovito podjetje 2004

 13.00 Zaklju~ek posvetovanja
 16.00 Ogled podjetja Livar, d. d., Ivan~na Gorica
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SOPROIZVODNJA

11. februarja letos je bila sprejeta Direktiva 2004/8/EC o 
pospe{evanju soproizvodnje toplote in elektri~ne energije 
(SPTE) na podlagi potreb po koristni toploti na notranjem trgu 
z elektri~no energijo, znana tudi kot kogeneracijska direktiva. 
Z njenim sprejetem je bil v EU formalno kon~an okvirni 
proces poenotenja stali{~ do kogeneracije in mehanizmov za 
spodbujanje tega na~ina proizvodnje elektri~ne energije. V 
skladu z Direktivo morajo dr`ave ~lanice podrobnej{a pravila 
za izvajanje te politike sprejeti najkasneje do 21. 2. 2006.

Namen Direktive je vzpostavitev skupnega okvira za 
spodbujanje proizvodnje elektri~ne energije iz sistemov SPTE. 
Direktiva pri tem govori o soproizvodnji, ki temelji na potrebi po 
koristni toploti, kar pomeni, da s kogeneracijo dose`eni prihranki 
primarne energije ne smejo biti izni~eni z neopravi~ljivimi 
toplotnimi izgubami, ki nastanejo pri distribuciji proizvedene 
toplote. Direktiva se nana{a na vse oblike soproizvodnje v 
industriji in kmetijstvu ter pri daljinskem ogrevanju, zajema pa 
tudi trigeneracijo s hlajenjem in proizvodnjo mehanske namesto 
elektri~ne energije. Direktiva ne prina{a omejitve mo~i sistemov 
SPTE, na katere se nana{a, dolo~a pa meji za “mikrokogeneracije” 
(50 kWe) in majhne kogeneracije (1 MWe).

Evropska Direktiva o kogeneraciji
potrdil o poreklu elektri~ne energije iz sistemov soproizvodnje.

Osrednji del Direktive so mehanizmi za spodbujanje 
soproizvodnje. Treba je priznati, da veljavne smernice za 
dr`avne pomo~i za za{~ito okolja na ravni EU (2001/C/37/08) 
niso zagotovile pravih mehanizmov za podporo kvalificiranim 
proizvajalcem elektri~ne energije, saj je praksa pokazala, da 
edini res delujo~i mehanizem podpore predstavlja sistem 
zagotovljenih odkupnih cen ali premij. Tega sistema prej 
omenjene smernice ne podpirajo, je pa z razsodbo Evropskega 
sodi{~a dovoljen. V skladu z Direktivo bo Komisija, {e zlasti s 
stali{~a omejevanja konkurence in proste trgovine, preverila 
tudi spodbujevalne mehanizme v dr`avah ~lanicah. ^e se bo 
Komisija pri pregledu togo dr`ala prej omenjenih okoljskih 
smernic in se osredoto~ila predvsem na iskanje elementov 
nedovoljenih dr`avnih pomo~i ali oviranja tr`ne konkurence, to 
na razvoj kogeneracije zagotovo ne bo vplivalo pozitivno.

Slovenija v Energetskem zakonu, podzakonskih aktih 
in drugih strate{kih energetskih dokumentih podpira 
soproizvodnjo toplote in elektri~ne energije. Podrobnej{o 
ureditev statusa proizvajalcev dolo~a “Uredba o pogojih 
za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri~ne 
energije” (Uradni list RS, {t. 29/01 in 99/01), odkup 
elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev pa ureja 
“Uredba o pravilih za dolo~itev cen za odkup elektri~ne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne energije” 
(Uradni list RS, {t. 25/02). V Sloveniji veljajo fiksne odkupne 
cene oziroma premije za odkup elektri~ne energije od 
kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne energije.

Kljub razvoju kogeneracije naklonjeni Uredbi pa se 
dele` elektri~ne energije iz soproizvodnje v Slovenji ne 
pove~uje tako, kot bi si `eleli. V skladu z Direktivo bo 
treba na{o regulativo dopolniti predvsem z ureditvijo 
statusa in pogojev za odkup elektri~ne energije od ve~jih 
termoelektrarn - toplarn in z ureditvijo statusa in pogojev 
za odkup elektrike od industrijskih sistemov SPTE. Poleg teh 
nalog bo treba pripraviti tudi postopek izdaje certifikata 
o poreklu energije, proizvedene s kogeneracijo, ter vse 
elaborate in poro~ila, ki jih zahteva Evropska komisija.

Plinski motor v sistemu soproizvodnje

Vpliv Direktive na soproizvodnjo v Sloveniji

Z doseganjem 10-odstotnega prihranka primarne energije 
glede na lo~eno proizvodnjo dolo~a Direktiva tudi pojem 
kogeneracije z visokim izkoristkom in predpisuje formule za 
njegov izra~un. Direktiva predpisuje tudi formule za izra~un 
dele`a elektri~ne energije proizvedene s kogeneracijo, dr`ave 
~lanice pa lahko s soglasjem Komisije za izra~un do leta 2010 
uporabljajo tudi lastne metode. Skupne in usklajene referen~ne 
vrednosti za lo~eno proizvodnjo elektrike in toplote, ki bodo 
slu`ile za izra~un omenjenega dele`a, bo Komisija dolo~ila do 
21. 2. 2006. V Direktivi je opisan tudi postopek zagotavljanja 

Kogeneracijska direktiva obravnava tudi vpra{anje priklju~itve 
kogeneracijskih elektrarn na omre`je. Poudariti je treba, da 
bodo med kogeneracijsko elektrarno in upravljavcem omre`ij 
zagotovljeni regulirani odnosi, tako da bo imela elektrarna pri 
rezervah energije in mo~i ali pri potrebah po vr{ni energiji `e 
vnaprej znane tarife in pogoje.

Poseben poudarek daje Direktiva tudi preverjanju obstoje~e 
zakonodaje v zvezi s sistemi soproizvodnje v dr`avah ~lanicah. 
Dr`ave morajo analizirati in dopolniti nacionalne zakonodaje 
tako, da bodo te podpirale razvoj kogeneracije in odpravile ovire 
za tovrstno proizvodnjo elektri~ne energije. Zato se zahteva, da:
• dr`ave ~lanice do konca leta 2004 v skladu z metodologijo, 

opredeljeno v Direktivi, dolo~ijo in objavijo statisti~ne podatke 
o proizvodnji elektri~ne energije iz SPTE za leto 2003,

• dr`ave ~lanice najkasneje do 21. 2. 2006 objavijo poro~ilo 
o analizi stanja in na~rtovanih ukrepih za pospe{evanje 
soproizvodnje ter pregled nacionalnih potencialov za 
proizvodnjo elektri~ne energije v sistemih SPTE.
Vse dejavnosti v zvezi s pospe{evanjem soproizvodnje 

bo nadzirala Evropska komisija, ki ji morajo dr`ave ~lanice 
do 21. 2. 2007 in nato vsaka 4 leta poro~ati o dose`enem 
napredku na tem podro~ju. Komisija bo analizirala vpliv 
Direktive na razmere v dr`avah ~lanicah in bo najkasneje do 
21. 2. 2008 Evropskemu parlamentu o tem predlo`ila poro~ilo, 
temu pa bo sledilo poro~anje na vsaka 4 leta.

Jadranko Medak, MOPE
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ENERGIJA V EVROPI

Porazdelitev svetovne proizvodnje fotovoltai~nih celic po 
proizvajalcih leta 2002

Spletna stran “Action Energy”

“Action Energy” je program britanske vlade, namenjen 
podpori podjetjem in javnemu sektorju pri var~evanju z 
energijo. V okviru programa poteka promocija dobre prakse 
ravnanja z energijo, priprava publikacij in dogodkov ter 
spodbujanje prizadevanj za ve~jo energijsko u~inkovitost s 
svetovanjem in podporo pri na~rtovanju, izvedbi in spremljanju 
ukrepov u~inkovite rabe energije.

EU-skupina za tehnologiji vodika
in gorivnih celic

EU pokriva danes kar polovico 
svojih potreb po nafti z uvozom, 
v naslednjih 20 do 30 letih pa naj 
bi uvozna odvisnost narasla celo 
na 70 %. Vklju~itev tehnologij 
vodika in gorivnih celic v bodo~e trajnostne energetske sisteme 
bi lahko prispevala k ve~ji zanesljivosti oskrbe z energijo, 
izbolj{anju kakovosti zraka in zmanj{anju vplivov rabe energije 
na podnebje.

20. januarja letos se je v Bruslju prvi~ sestala evropska 
strokovna skupina za tehnologiji vodika in gorivnih celic 
(European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform), ki 
zdru`uje predstavnike klju~nih organizacij s tega podro~ja 
v Evropi. Namen skupine je priprava ob{irne in dolgoro~ne 
strategije na podro~ju tehnologij vodika in gorivnih celic 
na ravni EU. Strategija naj bi EU pomagala ohraniti polo`aj 
vodilnega svetovnega partnerja pri razvoju in oskrbi z 
omenjenima tehnologijama. Naloge strokovne skupine med 
drugim vklju~ujejo dviganje ravni ozave{~enosti, sodelovanje pri 
pripravi energetskih scenarijev, spodbujanje javnih in zasebnih 
vlaganj v raziskave in razvoj, identifikacijo in promocijo 
mo`nosti za razvoj energetske infrastrukture in storitev in 
podobno. Dodatne informacije na http://europa.eu.int/comm/
research/energy/nn/nn_rt_htp1_en.html.

Sistem SPTE z gorivno celico

Hotelska veriga Washington Hotel Inc., ki si aktivno 
prizadeva za u~inkovito ravnanje z energijo in varovanje okolja, 
je v enem izmed svojih japonskih hotelov vgradila sistem 
soproizvodnje toplote in elektri~ne energije (SPTE), ki za svoje 
delovanje uporablja gorivno celico z oznako PAFC (Phosphoric 
Acid Fuel Cell) mo~i 100 kWe. Nizkotemperaturna odpadna 
toplota sistema SPTE se uporablja za predgrevanje sanitarne 
vode, visokotemperaturna toplota pa za potrebe delovanja 
absorpcijske klimatske naprave, ogrevanja in kon~ne priprave 
tople sanitarne vode. Prese`no elektri~no energijo oddaja hotel 
v omre`je. Od leta 1999, ko je bil vgrajen, deluje sistem SPTE 
brez te`av in tako dokazuje visoko zanesljivost in primernost 
tovrstnih gorivnih celic za komercialno uporabo. Sistem deluje s 
skupnim izkoristkom, ki presega 70 %, in omogo~a 14-odstotni 
prihranek primarne energije in zmanj{anje emisij CO2 za 17 %. 
Zaradi vgradnje sistema so se teko~i stro{ki za oskrbo z energijo 
v hotelu zmanj{ali za pribli`no 40 %, so pa zato stro{ki 
vzdr`evanja in nalo`be 2 do 3-krat vi{ji kot pri klasi~nih SPTE 
sistemih. Podrobnosti o projektu so v bro{uri z oznako RESULT 
407 dostopne na http://www.caddet-ee.org/brochures/.

Evropa naj bi postala vodilna na 
podro~ju fotovoltaike

Evropa je s 24 % celotne svetovne proizvodnje za Japonsko 
(44 %) in pred ZDA (22 %) trenutno drugi najve~ji svetovni 
proizvajalec fotovoltaike. Leta 2002 je najve~, 123,1 MW ali 
kar 21,9 % celotne svetovne proizvodnje fotovoltai~nih celic 
izdelal japonski Sharp. Leta 2010 naj bi svetovna proizvodnja 
fotovoltai~nih celic predvidoma presegla 10 GW.

Po nekaterih ocenah obstajajo v Evropi veliki potenciali za 
proizvodnjo elektrike iz energije sonca. Kljub aktivni podpori 
Evropske komisije, ki je v preteklih 10 letih z 200 milijoni € 
finan~no podprla skoraj 200 projektov s tega podro~ja, pa se 
fotovoltaika, ki je v primerjavi z ostalimi oblikami proizvodnje 
elektri~ne energije {e vedno draga, v Evropi {e premalo uporablja. 
Da bi maksimirali izrabo njenih potencialov, je Evropska komisija 
decembra lani ustanovila svetovalni svet za raziskave na podro~ju 
fotovoltaike (Photovoltaics Technology Research Advisory 
Council). Svet naj bi pripravil vizijo razvoja fotovoltaike in na~rte 
za njeno izvedbo in tako pripomogel, da bi instalirana kapaciteta 
fotovoltai~nih celic v EU do leta 2010 narasla na 3 GW, Evropa 
pa postala vodilna sila na podro~ju fotovoltaike.

Na spletni strani http://www.actionenergy.org.uk/ se lahko 
seznanite z razlogi za var~evanje z energijo, preprostimi nasveti 
za takoj{nje zni`anje porabe energije z ni~ ali le malo stro{ki 
in z razli~nimi dejavnostmi, s katerimi je mogo~e zmanj{ati 
porabo energije v industriji ter storitvenem in javnem sektorju. 
Na spletni strani je dostopna tudi obse`na zbirka nasvetov 
za u~inkovito ravnanje z energijo, vklju~no s publikacijami in 
programsko opremo.
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INTERNET
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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 17. maja 2004.

ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkov

Decembra lani je iz{la brezpla~na bro{ura “Energy & 
Transport in Figures - Statistical Pocket Book 2003”, ki je 
dostopna na spletni strani http://europa.eu.int/comm/dgs/
energy_transport/figures/pocketbook/2003_en.htm. V njej 
najdete pregled oskrbe z energijo in njene rabe ter transporta 
v dr`avah ~lanicah EU in nekaterih drugih evropskih dr`avah, 
ve~ina podatkov pa pokriva obdobje od 1970 do 2001. Bro{uro 
za~enja poglavje splo{nih ekonomskih kazalcev, med podatki s 
podro~ja energije pa v nadaljevanju najdete porabo primarne in 
kon~ne energije, razli~ne energetske kazalce, cene energentov, 
energetske bilance in podobno. Bro{uro zaklju~ujeta s podatki 
o infrastrukturi ter prevozu blaga in potnikov ob{irno poglavje 
o transportu ter kratek pregled emisij okolju {kodljivih snovi.

Spletna stran o malih HE

V okviru enega izmed programov Mednarodne agencije za 
energijo (International Energy Agency - IEA) poteka tudi projekt 
s podro~ja malih hidroelektrarn (mHE), to je hidroelektrarn z 
ve~ kot 50 kW in manj kot 10 MW instalirane mo~i. Projektna 
skupina je, da bi {irila informacije o mHE, pripravila spletno 
stran “International Small-Hydro Atlas” (http://www.small-
hydro.com), na kateri so dostopne razli~ne novice s podro~ja 
mHE, atlas s pregledom lokacij obstoje~ih mHE in pristopi za 
na~rtovanje, projektiranje, gradnjo in obratovanje mHE, ki ob 
ustrezni vklju~itvi v okolje predstavljajo privla~no mo`nost za 
izrabo obnovljivih virov energije. Na spletni strani najdete tudi 
razli~ne dokumente, tehni~na poro~ila, programsko opremo in 
seznam organizacij, aktivnih na podro~ju mHE.

Energija in transport v {tevilkah

Dnevi energetikov 2004
U~inkovita raba energije in izraba obnovljivih virov v 
industriji in stavbah.
Datum: 20. - 21. april 2004
Kraj: Portoro`, Slovenija
Informacije: http://www.gvizobrazevanje.si/

Local sustainable energy policies -
Working in synergy with the private sector?
Nove mo`nosti za razvoj trajnostne lokalne energetske 
politike.
Datum: 22. - 23. april 2004
Kraj: Martigny, [vica
Informacije: http://www.energie-cites.org/conference

2nd World Conference and Technology Exhibition 
on Biomass for Energy, Industry and Climate 
Protection
Inovativne globalne strategije, nove tehnologije in projekti 
dobre prakse s podro~ja energetske izrabe biomase.
Datum: 10. - 14. maj 2004
Kraj: Rim, Italija
Informacije: http://www.conference-biomass.com/

13. mednarodno posvetovanje
Komunalna energetika
Tema posvetovanja je kakovost oskrbe z energijo v tr`nih 
razmerah.
Datum: 18. - 20. maj 2004
Kraj: Maribor, Slovenija
Informacije: http://ke.powerlab.uni-mb.si/

12. sejem Energetika
Sejem s poudarkom na u~inkoviti rabi in oskrbi z energijo 
ter ekologiji.
Datum: 18. - 21. maj 2004
Kraj: Celje, Slovenija
Informacije: http://www.step-sejmi.si/

Napredne tehnologije ogrevalne tehnike
za doseganje ciljev Kjotskega protokola
Seminar v okviru mednarodnega projekta o ~istej{ih 
fosilnih gorivih.
Datum: 20. maj 2004
Kraj: Celje, Slovenija
Informacije: http://www.fs.uni-lj.si/opet


