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Prihranjena energija je pogosto najcenejša    
Z učinkovitejšo rabo energije se varčuje in hkrati pospešuje 

gospodarsko rast. Z učinkovitejšo rabo energije namreč za enak 
proizvod porabimo manj energije, za kar pa so namesto uvožene 
energije potrebne investicije in delovna sila, to pa povečuje bruto 
domači proizvod. Z učinkovitejšo rabo energije se ustvarijo delovna 
mesta, zmanjša se problem energetske revščine, manjši je uvoz 
energentov in s tem nižja energetska odvisnost, posredno pa so 
tudi pozitivni učinki pri doseganju ciljnega deleža rabe obnovljivih 
virov energije. Tako se z manj ustvari več. 

Z izvajanjem Akcijskega načrta za učinkovito rabo energije za obdobje 2011–2016, 
ki bo šel v kratkem v sprejem na Vlado, bomo v letu 2016 porabili 4.273 GWh energije 
manj, kar pomeni, da bodo skupni letni stroški energije v letu 2016 okoli 500 milijonov 
evrov nižji. Izvajanje programa bo pomenilo tudi približno 3.000 delovnih mest. 

Kakšna pa je cena ukrepov za učinkovito rabo energije oziroma in ali se res 
splačajo? Analiza ukrepov za učinkovito rabo energije v obdobju 2008–2010 je poka-
zala, da so bila za letni prihranek 1 MWh porabljena javna sredstva za sofinanciranje 
izvedbe teh ukrepov v višini 11–297 EUR. Ker pa se prihranek energije dosega vsako 
leto v času trajanja učinkov investicije, je ob upoštevanju življenjske dobe teh ukrepov 
višina porabljenih javnih sredstev znašala 2,3–27,7 EUR za letno prihranjen MWh 
energije. Če nadalje pri investicijskih ukrepih upoštevamo višino celotne investicije, se 
izkaže, da je bila za letno prihranjen MWh energije potrebna investicija v višini med 
približno 14 in 50 EUR. To pa je enako ali precej manj od stroška za energente in 
električno energijo (vključno z omrežnino, brez DDV), ki sega od približno 20 EUR 
(sekanci) do 140 EUR (UNP) za MWh.  

V letu 2012 bo po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
zaživela shema doseganja obveznega 1-odstotnega prihranka energije in s tem 
izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije (URE) pri dobaviteljih energije, v okviru 
katere pričakujemo izvajanje ukrepov predvsem v industriji in javnem sektorju. V in-
dustriji je velik potencial izvedbe ukrepov z majhno vračilno dobo, kar pomeni, da so 
stroškovno zelo učinkoviti. Tako bodo prihranki energije še cenejši oziroma bodo 

doseženi še z manjšim 
stroškom. Dodatno pa se 
korist politike URE ob 
naraščajočih cenah ener-
gentov še povečuje.  
 Kljub koristim pa so 
vprašljivi viri financiranja 
investicij v URE. Glede 
na prezadolženi podjet-
niški in državni sektor je 
stvarni potencial pred-
vsem v investicijah gos-
podinjstev. Tako bi ma-

sovno spodbujanje ukrepov URE v gospodinjstvih v trenutnih gospodarskih razmerah 
lahko predstavljalo enega pomembnih ukrepov in dejavnikov za izhod iz gospodarske 
krize.  

mag. Mojca Vendramin, MIP 
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RAZPISI & NATEČAJI 

Nepovratne finančne spodbude Eko 
sklada za ukrepe URE in OVE v 
stanovanjskih stavbah v letu 2012    

Za spodbujanje izvedbe različnih ukrepov URE in rabe 
OVE v stanovanjskih stavbah bo Eko sklad v letošnjem letu 
zagotovil občanom nepovratne finančne spodbude v višini 
najmanj 10 milijonov evrov.  

Za izvedbo ukrepov v eno- ali dvostanovanjskih stavbah 

oziroma posameznih stanovanjih (javni poziv 12SUB-OB12) 
je namenjenih 7,5 milijona evrov, in sicer za: vgradnjo solarne-
ga ogrevalnega sistema, vgradnjo toplovodne kurilne naprave 
za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne 
črpalke, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v 
starejši stanovanjski stavbi, vgradnjo lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotno 
izolacijo fasade starejše stanovanjski stavbe, toplotno izolacijo 
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stano-
vanjski stavbi, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka, gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasiv-
ne stanovanjske stavbe ter nakup stanovanjske enote v tri- ali 
večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem 
energijskem razredu. 

Za spodbujanje ukrepov v obstoječih večstanovanjskih 

stavbah (javni poziv 13SUB-OB13) je razpisanih 2,5 milijona 
evrov nepovratnih sredstev. Podobno kot v letu 2011 lahko 
občani na podlagi javnega poziva pridobijo nepovratna sred-
stva za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe 
oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru, vgradnjo napra-
ve za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije ter vgrad-
njo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogre-
valnih sistemov. Vlogo lahko v imenu upravičencev vloži up-
ravnik stavbe, skupnost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik.  

Oba javna poziva Eko sklada za nepovratne finančne 
spodbude občanom veljata do konca leta 2012 oziroma do 
objave zaključka v Uradnem listu RS. Enako kot v preteklih 
letih se spodbude dodeljujejo le za nove naložbe, ki bodo 
izvedene po oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev 
na Eko skladu. 

Eko sklad občanom za izvedbo enega ali več ukrepov, 
katerih vrednost presega 10.000 evrov, ter za gradnjo ali 
nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe 
omogoča tako nepovratno finančno spodbudo kot najem 
ugodnega kredita, če naložba izpolnjuje pogoje po veljavnih 
javnih pozivih za kreditiranje in nepovratna sredstva. 
Nepovratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta 
presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. 

Več informacij o finančnih spodbudah Eko sklada je na 
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. 

Vesna Vidič, Eko sklad, j. s.  

energente, nove poslovne priložnosti, izboljšanje življenjskega 
standarda občanov in prispevek k varovanju okolja. Za 
nagrado En.občina 012 se lahko občine prijavijo vse do 31. 
maja 2012.  

Osemčlanska komisija, ki ji predseduje mag. Tomaž Fatur 
iz Solvere Lynx, bo med vsemi prijavljenimi občinami izbrala 
najboljše med malimi, srednjimi in mestnimi občinami ter 
absolutno energetsko najučinkovitejšo občino. 

Spomnimo, da so lanskoletne zmagovalke natečaja 
En.občina 011 postale občina Miren Kostanjevica med malimi 
občinami, Mestna občina Velenje v kategoriji mestnih občin in 
občina Piran, ki je zmagala tako v kategoriji srednjih občin kot 
tudi absolutno.  

Nagrade En.občina 012 bo Energetika.NET zmagovalkam 
podelila 19. oktobra 2012 v okviru zaključnega celodnevnega 
izobraževalnega dogodka En.občina v soorganizaciji z 
lokalnimi energetskimi agencijami. Celotno besedilo natečaja, 
prijavnica in druge informacije so na spletni strani 
www.energetika.net/enobcina012. 

Mateja Kegel, Energetika.NET 

Odobrene prve finančne spodbude za 
javno razsvetljavo    

V mesecu juliju 2011 je bil objavljen javni razpis za sofi-
nanciranje projektov za energetsko učinkovito prenovo javne 
razsvetljave za obdobje 2011–2013 (Ur. l. RS, št. 55/11) z 
zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih 
električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne 
razsvetljave. 

V skladu z določili javnega razpisa sta bili doslej izvedeni 
dve odpiranji vlog, in sicer 9. septembra in 5. decembra 2011. 
Na prvo odpiranje je prispelo 11 vlog. Sklepi o finančnih 
spodbudah so bili izdani občinam: Idrija, Bled, Markovci, 
Mestna občina Maribor, Domžale, Zagorje ob Savi, Gorišnica, 
Mestna občina Kranj, Krško in Šentjur.  

Na drugo odpiranje je prispelo 8 vlog, od tega sta dve 
občini oddali vlogo za več občin skupaj. Občine, ki so se 
prijavile, so: Logatec, Ajdovščina, Mestna občina Ljubljana, 
Lukovica, Mestna občina Ptuj, Tržič, Vrhnika in Ravne na 
Koroškem. Konzorcij sta prijavili dve občini, in sicer Vrhnika za 
občine: Žiri, Horjul, Škocjan in Šmarješke toplice; ter Ravne na 
Koroškem za občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 
Dravograd, Muta, Vuzenica, Mislinja, Prebold, Vojnik in Ljubno 
ob Savinji. Skupno smo prejeli vloge 32 občin, od tega so 4 
mestne.  

Skupni znesek odobrenih nepovratnih finančnih spodbud 
po dveh odpiranjih znaša okoli 2,7 milijona evrov, načrtovani 
prihranki električne energije pa okoli 10 GWh na leto.  

Rok za oddajo vlog za naslednje odpiranje je 4. april 2012. 
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 9. 
januarja 2013. Več informacij o razpisu je na spletni strani 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

mag. Andrej Pagon, MIP 

Katere so energetsko najučinkovitejše 
občine v Sloveniji?  

Natečaj En.občina 012, ki ga izvaja Energetika.NET, je 
namenjen občinam, ki v energetski učinkovitosti in uvajanju 
obnovljivih virov energije vidijo priložnost za izboljšanje 
energetskega stanja v lokalni skupnosti, manjše stroške za 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html�
http://www.energetika.net/enobcina012�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201155�
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=906�
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 PROGRAMI & PROJEKTI 

infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojni prioriteti 
Trajnostna raba energije 85 %, preostali del pa prispeva 
Republika Slovenija. Financiranje EU in RS poteka v skladu s 
podpisano pogodbo in predvidenim terminskim planom.  

Božidar Podobnik, SB Novo mesto 

Izvedena dela v letu 2011 so že obrodila prve sadove, ki 
se kažejo v vsaj 20-odstotnem znižanju porabe zemeljskega 
plina za ogrevanje bolnišničnih prostorov. V letošnjem 
zimskem obdobju, predvsem v ekstremno mrzli prvi polovici 
februarja, se je pokazala učinkovitost izvedenih del. V 
celotnem mesecu februarju smo dosegali vsaj 10 % nižji 
dnevni odjem v primerjavi s preteklimi letnimi obdobji, tako da 
ni bilo treba uporabljati kurilnega olja, rezervnega energenta, 
ki je bistveno dražji. 

Dela na energetski sanaciji bolnišnice se zdaj nadaljujejo 
na področju razsvetljave, saj želimo povečati  njeno 
učinkovitost z namestitvijo varčnih svetilk v povezovalnih 
podzemnih hodnikih in pri zunanji razsvetljavi, ter na 
strojnoenergetskem področju centralne kotlovnice. Poteka 
javni razpis za izvedbo trigeneracije in posodobitve 
energetskih naprav. Izvedbo teh del planiramo v drugi polovici 
leta 2012. Vse te investicije bodo v prihodnjih letih prinesle 
zastavljeni cilj, to je zmanjšati porabo energije na 330 kWh/m2 
ogrevane površine, kar predstavlja 33-odstotno zmanjšanje 
specifične porabe energije pred začetkom investicije. 

Celotno dosedanjo izvedbo energetske sanacije bolnišnice 
sta sofinancirali Evropska unija in Republika Slovenija. Doslej 
je bilo porabljenih 2,5 milijona evrov. Nepovratna sredstva 
predstavljajo 90 % upravičenih stroškov, od tega predstavljajo 
namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v 
Operativnem programu razvoja okoljske in prometne 

Odobreni prvi programi dobaviteljev 
energije za izboljšanje energijske 
učinkovitosti    

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09 in 57/11, v nadalje-
vanju Uredba) so veliki zavezanci (dobavitelji toplote iz distri-
bucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote 
letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv 
za ogrevanje, ki dobavljajo najmanj 300 GWh energije letno) v 
preteklem letu pripravljali programe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Z izvajanjem programov naj bi v letu 2012 zago-
tovili doseganje prihranka energije v višini najmanj 1 % glede 
na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v pred-
hodnem letu. Uredba določa tudi možen nabor energetskih 
storitev, z izvedbo katerih bi dosegli zastavljeni cilj. Veliki za-
vezanci so na osnovi povpraševanja pri končnih odjemalcih 
preučili interes za izvedbo posameznih ukrepov učinkovite ra-
be energije in rabe obnovljivih virov energije ter naredili nabor 
najaktualnejših. Pri končni odločitvi, kateri ukrep podpreti z 
nepovratnimi sredstvi, so upoštevali tudi kriterij ekonomske 
učinkovitosti, torej doseči največji možni prihranek energije 
čim ceneje. Predvideni ukrepi so namenjeni različnim sektor-
jem: gospodinjstvom, podjetjem (industriji in storitvenemu sek-
torju), pa tudi javnemu sektorju.  

Eko sklad je pregledal in odobril programe sedmim velikim 
zavezancem. V letu 2012 bodo programe izvajala naslednja 
podjetja: Petrol d. d., Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. 
o. o., Geoplin d. o. o., Butan plin, d. d., Elektro energija d. o. 
o., GEN-I, d. o. o. in Elektro Maribor Energija plus d. o. o. 
Skupna investicijska vrednost naložb na podlagi odobrenih 
programov znaša skoraj 37 milijonov evrov. Ukrepi učinkovite 
rabe energije, ki so bili potrjeni v okviru teh programov, se 
bodo sofinancirali iz finančnih sredstev, zbranih na osnovi 
vplačanih prispevkov in dodatkov v letu 2012, katerih višina je 
prav tako določena z Uredbo. Nepovratna sredstva (vključno s 
stroški izvedbe programov), ki so namenjena izvedbi ukrepov 
učinkovite rabe energije, znašajo okoli 13,2 milijona evrov.  

Energetska sanacija 
Splošne bolnišnice Novo mesto 

V mesecu septembru 2011 se je končala prva faza 
energetske sanacije Splošne bolnišnice Novo mesto, ki je 
trajala od februarja 2011. V tej fazi so bila izvedena naslednja 
dela: zamenjava stavbnega pohištva, izolacija fasade in 
izolacija podstrešja na kirurški zgradbi in veznem traktu ter 
zamenjava oken na upravni zgradbi. Pred začetkom 
ogrevalne sezone so bili zamenjani tudi radiatorski ventili s 
kvalitetnimi termostatskimi ventili na vseh radiatorjih. 

Na prvi pogled je najopaznejša sprememba zunanjosti 
kirurške zgradbe in veznega trakta, ki daje vtis novega objekta 
in se s svojo podobo vključuje v zdravstveni kompleks. 
Obnovljeno je bilo 5.500 m2 fasade. Večina fasade je 
izvedena kot prezračevalna fasada, preostali del pa kot 
kontaktna fasada. Zunanji videz dopolnjujejo tudi nova enotna 
okenska senčila in zunanje okenske police. 

Razpis Elektra Maribor, Energije plus d. o. o. za 
povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem 
in javnem sektorju je bil objavljen v Uradnem listu RS, št 
16/12. Več informacij o razpisu je na  www.energijaplus.si. 

Veliki zavezanci z odobrenimi programi imajo leto dni 
časa, da programe izvedejo in dosežejo zastavljene cilje. 
Skupna načrtovana višina prihranjene energije na osnovi 
potrjenih programov znaša 121 GWh.  

O izvajanju programov, stroških za njihovo izvedbo in 
zbranih sredstvih morajo veliki zavezanci, ki imajo potrjene 
programe, poročati Eko skladu do 31. marca 2013. Eko sklad 
bo ugotavljal uspešnost izvedbe predmetnih programov in 
ugotovitve tudi objavil na svoji spletni strani.   

Darja Kunovar, Eko sklad, j. s.  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2009114�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201157�
http://www.energijaplus.si�
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Pri prodaji in oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe 
bo moral lastnik pri oglaševanju navesti razred energetske 
učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz 
energetske izkaznice. Podana je tudi zakonska podlaga za 
izdajo predpisa o obveznem strokovnem usposabljanju 
izvajalcev za delitev stroškov za toploto. Na področju potrdil o 
izvoru je sprememba glede standardne velikosti potrdil o 
izvoru in njihove veljavnosti: potrdilo o izvoru je standardne 
velikosti 1 MWh in se ga lahko uporabi v 12 mesecih od 
zadnjega dneva proizvodnje zadevne enote energije, za 
katero je bilo izdano potrdilo. 

Novela EZ prenaša tudi določila Direktive 2009/125/ES o 
vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev), in Direk-
tive 2010/30/EU o navajanju porabe energije in drugih virov 
izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardi-
ziranih podatkov o izdelku (prenovitev). Tako morajo zdaj 
izpolnjevati zahteve glede okoljsko primerne zasnove in ozna-
čevanja z energijskimi nalepkami vsi proizvodi, ki so povezani 
z energijo, tudi npr. okna, izolacijski materiali in vodne pipe, 
saj lahko le-ti bistveno vplivajo na porabo energije. Podrobne-
je bosta direktivi preneseni v nacionalno zakonodajo s Pravil-
nikom o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko 
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in z Ured-
bo o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi 
nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, poveza-
ne z energijo. Oba predpisa sta v postopku za sprejem. 

Andreja Belavić Benedik, MIP 

Nove spremembe in dopolnitve 
Energetskega zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zako-
na (EZ-E, Ur. l. RS, št. 10/12) ureja zaščito varstva potrošni-
kov na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, spod-
buja uporabo energije iz OVE, določa zahteve za okoljsko 
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo,  ter 
transport ogljikovega dioksida prek cevnih prenosnih omrežij.  

Na področju URE in OVE novela EZ prenaša nekatere 
zahteve evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo. V 
zvezi z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije je v zakonu 
podana pravna podlaga za sprejetje nacionalnega akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije in za predpis za vzpostavitev 
sistema certificiranja inštalaterjev naprav za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije. Poleg tega je vzpostavljena enotna 
informacijska točka za obnovljive vire energije. 

Pristojnosti izvajanja programov za povečanje energetske 
učinkovitosti so prenesene z večjih dobaviteljev tekočih goriv 
za ogrevanje na Eko sklad. S tem bodo zagotovljena sredstva 
za dodeljevanje finančnih spodbud gospodinjstvom za kotle 
na lesno biomaso, sončne kolektorje in toplotne črpalke. 
Poleg tega novela EZ določa, da bo država ob sodelovanju 
lokalnih organov razvila primerne programe obveščanja, 
ozaveščanja in usposabljanja ter tako državljane obveščala o 
koristih in praktičnih vidikih razvoja ter uporabe energije iz 
obnovljivih virov.  

Prvo usposabljanje strokovnjakov za izde-
lavo energetskih izkaznic  

Na osnovi izvedenega javnega razpisa Ministrstva za 
gospodarstvo za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa 
znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih 
izkaznic za obdobje treh let (Ur. l. RS, št. 66/2010 in št. 
69/2010) se začenja izvajanje usposabljanja, ki ga bo opravil 
Gradbeni institut ZRMK d. o. o. iz Ljubljane. Prvo usposab-
ljanje se bo začelo v torek, 2. aprila 2012.  

mag. Erik Potočar, MIP 

Zeleno javno naročanje energetsko 
učinkovitih proizvodov  

Načela dobrega gospodarjenja vključujejo pravočasen 
razmislek ne le o ceni, ki jo plačamo za določen proizvod ali 
storitev, pač pa tudi o dolgoročnih stroških, ki bodo nastali v 
celotni življenjski dobi predmeta nakupa. Javni sektor naj bi bil 
pri naročanju zgled zasebnemu. Uredba o zelenem javnem 
naročanju, ki se uporablja od 12. marca 2012, je korak v tej 
smeri. 

Nakup energetsko učinkovitejših proizvodov pomeni 
manjšo rabo energije in s tem manjše emisije v okolje ter nižje 
obratovalne stroške. Pomemben temelj za odločitve je 
vrednotenje okoljskih vplivov izdelkov in preverjanje z njimi 
povezanih vseživljenjskih stroškov. Informacije lahko 
pridobimo tudi iz znakov za okolje, če je proizvod ali storitev 
njihov imetnik, in iz energijskih nalepk. Kakšna je vloga oz. 
vpliv posameznih meril v končni presoji ponudbe, je odvisno 
od konkretnega predmeta naročila in naročnikovih prioritet. 

Velik poudarek v omenjeni uredbi je na energetski 
učinkovitosti naprav informacijske in komunikacijske 
tehnologije, gospodinjskih aparatov in klimatskih naprav. 
Elektronska pisarniška oprema je eden od največjih 
porabnikov električne energije v poslovnih stavbah in običajno 
obsega od 20 % do 40 % skupne rabe. Z izbiro energetsko 
učinkovitih proizvodov in seveda z njihovo smotrno uporabo je 
mogoče rabo električne energije celo prepoloviti in tako 
zmanjšati stroške za približno 200 evrov na delovno mesto v 
petletni življenjski dobi naprav.  

Prvi korak pri zelenem naročanju je identifikacija realnih 
potreb in zahtev uporabnika. Na tej podlagi se lahko pripravijo 
smiselna merila, ki jim naj proizvod ustreza. Temu se prilagodi 
tudi način oz. metoda vrednotenja in medsebojne primerjave 
ponudb. Pomemben element pri načrtovanju nakupa 
energetsko učinkovitih proizvodov je predvideni vzorec njihove 
uporabe oziroma načrtovani intervali delovanja, mirovanja in 
izklopa. V predpostavljeni življenjski dobi naprave je namreč 
lahko dolgoročno ekonomsko ugodnejša morda tudi taka, ki 
ima sicer nekoliko slabše karakteristike v primerjavi z 
najučinkovitejšimi izdelki, a so zaradi njene zgolj občasne 
uporabe stroški v fazi obratovanja nižji. Tudi iz tega izhaja 
pomen presoje vseživljenjskih stroškov. Tega vidika seveda 
ne smemo zamenjati z izbiro proizvoda izključno na podlagi 
najnižje cene, kar je povsem nasprotno načelom zelenega 
naročanja, tako javnega kot zasebnega. 

mag. Miha Tomšič, GI ZRMK  

Vsaka večstanovanjska stavba z vsaj štirimi posamez-
nimi deli, ki je bila zgrajena do leta 1980, mora pridobiti ener-
getsko izkaznico najpozneje do leta 2015. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO6327.html�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201066�
http://www.uradni-list.si/1/index?year=2010&editionofs=68�
http://www.gi-zrmk.eu�
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 NOVICE IZ EU 

Strategija za razvoj biogospodarstva      

Februarja letos je Evropska komisija javnosti predstavila 
strategijo in akcijski načrt za trajnostno izrabo obnovljivih virov 
v Evropi z naslovom »Inovacije za trajnostno rast: biogospo-
darstvo za Evropo«, s katerima želi spodbuditi razvoj bolj 
inovativnega gospodarstva z manj emisijami. Strategija temelji 
na treh ključnih izhodiščih: razvoju novih tehnologij in 
procesov, razvoju trgov in povečanju konkurenčnosti v 
sektorjih biogospodarstva ter spodbujanju večje vključenosti 
zainteresiranih strani pri pripravi relevantnih politik.  

Biogospodarstvo sicer obsega uporabo bioloških virov in 
odpadkov v industrijski proizvodnji, proizvodnji energije in su-
rovin za hrano in krmo ter vključuje kmetijstvo, ribištvo, goz-
darstvo, prehrano, proizvodnjo celuloze in papirja ter dele 
kemične, biotehnološke in energetske industrije. V EU zapos-
luje že več kot 22 milijonov ljudi, kar je 9 % vseh zaposlenih v 
EU, in letno ustvari skoraj 2 bilijona € prometa. Ukrepi, zajeti v 
strategiji, naj bi do leta 2025 ustvarili skupno 45 milijard € 
dodane vrednosti in 790.000 novih delovnih mest.  

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  SET načrt - stanje in perspektive  

Evropska komisija je novembra 2007 sprejela Strateški 
energetski tehnološki načrt (načrt SET), ki določa vrsto 
»ključnih izzivov energetskih tehnologij« za naslednjih deset 
let z namenom izpolniti kratkoročne cilje do leta 2020 in pripra-
viti podlago za izpolnjevanje dolgoročnih izzivov do 2050. 
Evropski strateški tehnološki načrt za energijo je ogrodje, ki 
naj bi pospešilo razvoj uporabe tehnologij z nizkimi vrednostmi 
emisij ogljikovega dioksida. Prehod na nizkoogljičnost bo 
evropskemu, s tem pa tudi slovenskemu gospodarstvu ponudil 
znatne možnosti za povečanje gospodarske rasti in izhod iz 
vse bolj grozečih klimatskih sprememb ter vedno intenzivnejše 
gospodarske krize. 

V letu 2008 je Komisija ustanovila Skupino za upravljanje 
načrta SET, s katero sodelujeta še podporna skupina 
(»Sherpa« skupina) in informacijski sistem SET (SETIS). 
Skupina za upravljanje načrta SET pripravlja skupne ukrepe v 
okviru usklajevanja politik in programov, omogoča razpolož-

Pregled že sprejetih uredb za energijsko 
označevanje in minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti proizvodov 

Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo, in Direktiva 2010/30/EU o navajanju porabe energije 
in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo 
nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku določata osnov-
ne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani z 
energijo. Zahteve se nanašajo tako na tehnologijo izdelave 
proizvoda, uporabljene materiale kot tudi na njegovo učinko-
vito delovanje, vpliv na zmanjšanje obremenitve okolja ter ne 
nazadnje na vidno označevanje z energijskimi nalepkami.  

Na podlagi teh dveh direktiv Evropska komisija izdaja 
uredbe, ki se nanašajo na posamezno skupino oziroma vrsto 
proizvodov. Uredbe podrobneje določajo okoljske zahteve in 
način označevanja z energijskimi nalepkami ter navajanja 
podatkov za končnega uporabnika. 

Tako so za okoljsko primerno zasnovo že izdane uredbe 
Komisije za preproste TV-komunikatorje, neusmerjena svetila 
v gospodinjstvu, fluorescenčne sijalke brez vdelanih predsti-
kalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih na-
prav ter svetilk za delovanje teh sijalk, za zunanje napajalnike 
v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod 
obremenitvijo, elektromotorje, samostojne obtočne črpalke in 
obtočne črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, za televizorje, 
gospodinjske hladilne aparate, gospodinjske pralne stroje, 
gospodinjske pomivalne stroje, električno in elektronsko 
gospodinjsko ter pisarniško opremo v stanju pripravljenosti in 
izključenosti ter za ventilatorje, ki jih poganjajo motorji z 
električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW, ki se bo 
začela uporabljati s 1. januarjem 2013.  

Doslej so bile sprejete uredbe za energijsko označevanje 
gospodinjskih pomivalnih strojev, gospodinjskih hladilnih apa-
ratov, gospodinjskih pralnih strojev, televizorjev, pisarniške 
opreme, avtomobilskih pnevmatik in klimatskih naprav. Ured-
ba za klimatske naprave bo veljala od 1. januarja 2013 naprej. 

  Andreja Belavić Benedik, MIP  

ljivost sredstev in spremlja ter pregleduje napredek. Učinko-
vitost izvajanja poteka prek evropskih industrijskih pobud (EII), 
ki so skupni obsežni projekti razvoja tehnologij in povezujejo 
raziskave med univerzami in industrijo: pobuda za vetrno 
energijo, pobuda za sončno energijo, za bioenergijo, za 
zajem, prevoz in shranjevanje CO2, pobuda za elektronska 
omrežja, za fisijo, za pametna mesta ter pobuda za jedrsko 
fuzijo in za gorivne celice ter vodik. 

Obzorje 2020 je temeljni raziskovalno-razvojni program 
Evropske unije za obdobje 2014–2020, ki bo nadomestil 7. 
okvirni program. Obzorje 2020 bo sestavljeno iz treh stebrov: 
odlične znanosti, vodilnega položaja v industriji in družbenih 
izzivov. Steber 'družbeni izzivi' bo sestavljalo šest področij, 
med temi bo načrt SET temelj za izvajanje področja 
'Zanesljiva, čista in učinkovita energija'. 

Z Obzorjem 2020 se procesi načrta SET postavljajo v 
izvedbeno fazo, v katero bi se morala vključiti tudi slovenska 
podjetja, saj je področje izvajanja načrta SET brez dvoma 
najbolj prioritetno področje 21. stoletja. 

  dr. Erika Glasenčnik, MVZT  

Posvetovanje o financiranju energetske 
učinkovitosti stavb      

Do 18. maja letos vas Generalni direktorat za energijo 
Evropske komisije vabi k sodelovanju v javnem posvetovanju 
o finančnih spodbudah za večjo energetsko učinkovitost 
stavb. V EU porabijo stavbe kar 40 % vse končne energije, 
potencial za varčevanje z energijo pa je ocenjen na 65 Mtoe. 
Za njegovo izrabo bi bila do leta 2020 potrebna vlaganja v 
višini 60 milijard € letno, ki bi obenem letno ustvarila 850.000 
novih delovnih mest. Glavni namen posvetovanja je zato 
odgovoriti na vprašanja, kako spodbuditi delovanje trga in 
izboljšati zakonodajni okvir ter dostop do finančnih sredstev za 
izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.  

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20120213_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20120213_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20120213_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20120213_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm�
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Podporna shema za okolju prijazno 
proizvodnjo elektrike v letu 2011  

Podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje 
toplote in električne energije (SPTE) izvaja Borzen, 
organizator trga z električno energijo, d.o.o., v okviru Centra 
za podpore. 

Vstop v sistem prejemanja podpor (t. i. nova podporna 
shema) je omogočen enotam SPTE do največ 200 MW in 
enotam OVE do največ 125 MW. V sistem podpor lahko 
vstopijo proizvodne naprave SPTE, ki niso starejše od 10 let, 
in proizvodne naprave OVE do starosti 15 let. Če je naprava 
starejša od 10 (SPTE) oziroma 15 let (OVE), vendar je bila v 
tem času izvedena obnova ali rekonstrukcija naprave, se 
vseeno lahko vloži vloga za odločbo o dodelitvi podpore pri 
Javni Agenciji RS za energijo, ki presodi, ali je bila 
rekonstrukcija izvedena tako, da ustreza predpisanim pogojem 
in se naprava kot »obnovljena naprava« lahko znova vključi v 
sistem podpor. 

V letu 2011 je Center za podpore upravljal tako novo kot 
tudi staro podporno shemo, ki se je skladno z zakonodajo 
iztekla konec leta 2011. 

V obeh shemah je bilo konec leta 2011 skupaj 1522 
elektrarn s skupno močjo 293 MW, kar predstavlja približno 9 
% inštaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. To pomeni 68-
odstotni porast glede števila ter nekaj manj kot 25-odstotni 
porast glede moči proizvodnih naprav v primerjavi s koncem 
leta 2010. 

Trend višanja izplačil podpor se je nadaljeval tudi v letu 
2011, ko je bilo kljub nekoliko nižji skupni količini proizvedene 
električne energije (5 % glede na leto 2010) izplačanih za 43 
% več podpor. Količinsko proizvodnja, ki je deležna ene od 
oblik podpor, predstavlja 7–8 % slovenske letne porabe. 

V primerjavi z letom 2010 je izrazito porasel delež sončnih 
elektrarn, ki predstavljajo že približno četrtino izplačanih 
podpor. Pri drugih vrstah bistvenih sprememb ni. Podoben 
delež kot sončne elektrarne imajo tudi elektrarne na različne 
vrste bioplinov ter SPTE na fosilna goriva. Dobrih 10 % 
pripada hidroelektrarnam ter elektrarnam na biomaso. Upad 
hidroelektrarn, ki so včasih imele precej višji delež (npr. 
približno 20 % v letu 2009), je deloma posledica majhnega 
števila novih hidro enot kot tudi slabših hidroloških razmer.   

Borut Rajer, Borzen 

Izplačila podpor v obdobju 2009—2011 

Leto 2009 2010 2011 

Količina el. energije [GWh] 934 996 943 

Izpl. podpore brez DDV [mio EUR] 22,7 48,6 69,5 

Podvojitev zaposlitev na področju 
fotovoltaike v Sloveniji 

Združenje slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) skrbno 
spremlja stanje in razvoj fotovoltaike v Sloveniji. Gre za eno 
najhitreje rastočih dejavnosti v evropskem in svetovnem 
merilu, ki je investicijsko intenzivna in visoko tehnološka. 
Rezultat razvoja fotovoltaike v Sloveniji je podvojitev števila 
zaposlenih v letu 2011. Na področju fotovoltaike in dopolnilnih 
dejavnosti je bilo v Sloveniji leta 2010 zaposlenih 1.200 oseb, 
konec lanskega leta pa že 2.400. 

Po raziskavah Evropskega združenja fotovoltaične 
industrije ustvari vsak megavat proizvedenih in inštaliranih 
fotovoltaičnih panelov na globalnem nivoju 30 delovnih mest. 
Podatek o zaposlitvi upošteva celoten proces od proizvodnje 
celic do postavitve sončne elektrarne. V Sloveniji zajema 
panoga fotovoltaike vse faze od proizvodnje fotovoltaičnih 
modulov do postavitve sončnih elektrarn na ključ. Ker je poleg 
tega ta panoga močno izvozno naravnana, pri izračunu učinka 
na ustvarjanje novih delovnih mest ni večjega odstopanja od 
svetovnega povprečja. 

Sončne elektrarne ELMAR v Sežani moči 159,8 kW 
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Predvidevanja zaposlovanja v panogi fotovoltaike so v 
Sloveniji optimistična tudi v prihodnosti. Predvidene stopnje 
rasti zaposlovanja znašajo od letošnjih 70 % do 30 % v drugi 
polovici tega desetletja. Tako naj bi v letu 2013 število 
zaposlenih že preseglo 4.000. Na področju celotne Evropske 
unije pa Evropsko združenje fotovoltaične industrije pričakuje 
do leta 2020 več kot 2 milijona delovnih mest. 

Sončne elektrarne na OŠ Prebold 
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Slovenija se je odločila za pravilen način podpiranja 
obnovljivih virov energije z zagotovljenim odkupom električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov. S tem, poleg 
izpolnitve cilja po 25-odstotnem deležu zelene energije v 
skupni končni rabi energije do leta 2020, spodbuja tudi razvoj 
dejavnosti in ustvarja kakovostna delovna mesta. 

Matej Guštin, ZSFI 



 

 

razsežnosti igre v mednarodnem okolju sta ključna elementa 
za uspešen prenos znanj s področja energetske in okoljske 
ozaveščenosti. Izobraževalni sistemi EU so začeli ponujati več 
trajnostno naravnanih učnih programov, usposabljanj učiteljev 
in pedagoških metod. V projekt vključeni dijaki so postali 
nekakšni energetski upravitelji svojih domov in šol, mentorji pa 
energetski svetovalci in glasniki URE. Glede na pozitivne 
izkušnje ŠC Velenje, ki je uspešno zastopal barve Slovenije, 
so bili cilji projekta celo preseženi, v šolski knjižnici pa se je 
zato znašlo več kakovostnega gradiva s področja URE. Več 
informacij je na www.eyemanager.eu. 

Cveto Fendre, Šolski center Velenje 

Cene električne energije za 
industrijo v letu 2011   

Direktorat za energijo v okviru Ministrstva za infrastrukturo 
in promet spremlja gibanje cen električne energije za gospo-
dinjske in industrijske porabnike v Sloveniji in izračunava 
agregirane podatke na nacionalnem nivoju za potrebe držav-
ne statistike ter poročanje Eurostatu in OECD.  
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 MEDNARODNI PROJEKTI 

Rezultati in učinki projekta EYEManager 
Championship  

P r o j e k t  i n  t e k m o v a n j e 
EYEManager je bil pobuda, delno 
financirana v okviru programa Inteli-
gentna energija – Evropa (IEE), za 
prenos inovativnega izobraževanja 
o energiji v srednje šole. Projekt se 
je začel septembra 2008 in trajal 30 
mesecev. Cilj je bil predvsem izboljšati kakovost poučevanja v 
okviru učnih programov s področja URE in OVE. V projekt so 
bile vključene lokalne energetske agencije (LEA) in vzgojno-
izobraževalni zavodi (VIZ) iz Bolgarije, Grčije, Italije, Poljske, 
Portugalske, Romunije, Slovenije (partnerja sta bila: ApE, d. o. 
o. Ljubljana in ŠC Velenje), Španije in Švedske. 

Vsebine s področja učinkovite rabe energije smo uspešno 
vključili v VIZ EU. Udeležence so motivirale različne metode 
dela: medsebojno spoznavanje in druženje dijakov ter učitel-
jev – mentorjev; povezovanje VIZ z lokalnimi energetskimi 
agencijami; tekmovanje mednarodno formiranih skupin; med-
sebojna izmenjava izkušenj LEA; izdelava uporabnega 
gradiva s področja URE in uporaba enotnega programskega 
orodja za enostavno energetsko knjigovodstvo. Tekmovanje in 

Projekt GEO.POWER 
V projektu, ki je del-

no financiran iz Evrop-
skega sklada za regio-
nalni razvoj (INTERREG IVC), pripravljamo strategijo pove-
čanja dolgoročnih naložb v geotermalne toplotne črpalke 
(GTČ). Strategija temelji na pristopu prenosa najboljših praks 
učinkovite rabe nizkotemperaturnih geotermičnih sistemov v 
vsako okolje.  

Geotermalna energija je ena najčistejših, okolju prijaznih in 
stroškovno učinkovitih virov energije ter ima v primeru široke 
rabe velik potencial pri zmanjševanju izpustov toplogrednih 
plinov in nadomeščanju fosilnih goriv. 

Izkoriščanje vseprisotnih plitvih geotermalnih virov z GTČ 
je alternativna možnost za ogrevanje in hlajenje prostorov ter 
pripravo sanitarne tople vode v gospodinjstvih in javnih 
stavbah, vedno več pa se uporablja tudi v industriji, kmetijstvu 
ter v malih in srednje velikih podjetjih, kjer ti sistemi lahko 
pomenijo velike ekonomske prihranke. Pravilno zasnovani 
sistemi z GTČ v primerjavi z drugimi tehnologijami na 
obnovljive vire energije pomenijo izrazito zmanjšanje porabe 
energije za ogrevanje in hlajenje stavb (do 60 %). 

Glavno težavo pri povečanju obsega koriščenja geotermič-
nih virov predstavlja pomanjkanje informacij na enem mestu in 
finančnih spodbud (v primerjavi z napravami za ogrevanje z 
biomaso, solarnimi sistemi ali fotovoltaiko) ter pomanjkanje 
strokovnih podlag in zanimanja pri načrtovalcih.  

V projektu bomo pripravili tudi akcijski načrt, v katerem bo 
podan nabor zakonskih, urejevalnih, ekonomskih in tehnično-
tehnoloških najboljših predlogov. Njihova vključitev v regional-
ne operativne programe bo vplivala na dolgoročno strategijo 
za široko uporabo GTČ. 

Dodatne informacije so na spletni strani GEO.POWER. 

mag. Joerg Pestor, Geološki zavod Slovenije  Struktura cene električne energije je prikazana iz 
naslednjih elementov: energija – cena dobavljene energije; 
uporaba omrežja –- vključuje omrežnino za prenosno omrežje, 
omrežnino za distribucijsko omrežje in sistemske storitve; 
dajatve za namene energetike – vključujejo prispevek za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov 
primarne energije, prispevek za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevek za povečanje 
učinkovitosti rabe električne energije, dodatek za delovanje 
Agencije za energijo RS, dodatek za evidentiranje pogodb 
Borzena; trošarina na električno energijo; davek na dodano 
vrednost; končna cena – skupna maloprodajna cena, ki se 
zaračuna končnemu odjemalcu. 

Cene se prikazujejo po stopnjah odjema (gospodinjski 
odjemalci) in po statističnih skupinah glede na letno porabo 
električne energije (gospodinjski in industrijski odjemalci) v 
skladu z mednarodno statistično metodologijo po Direktivi 
2008/92/ES. 

Povprečna maloprodajna cene električne energije za 
industrijski odjem je v letu 2011 znašala 109,07 EUR/MWh in 
je bila za 0,6 % nižja kot v letu 2010. 55,1 % končne cene se 
nanaša na ceno električne energije, 20,5 % na uporabo 
omrežja, ostalih 24,4 % pa predstavljajo dajatve za namene 
energetike, trošarina in davek na dodano vrednost. 

Gregor Plavčak, MIP  

Energija 61,67 

Uporaba omrežja 
15,21 

Končna cena 102,34 €/MWh 

Struktura cene električne energije za industrijo v €/MWh 
(poraba 2.000 - 20.000 MWh/leto)    

Dajatve 
5,35 DDV 

17,06 

Trošarina 
3,05 

http://www.eyemanager.eu�
http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx?id=468�


 

 

Obnovljivi viri in učinkovita raba energije     
6. konferenca bo posvečena učinkovitejši rabi energije in 
strožjim zahtevam za varčevanje z energijo, rabi fotovoltaike, 
vetrne energije, izkoriščanju lesne biomase in bioplinu. 

Kdaj: 5. junij 2011 

Kje: Hotel Mons, Ljubljana  

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

Naslednja številka biltena “Učinkovito z energijo” bo izšla predvidoma maja 2012. 

Založnik in izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Glavni urednik: Hinko Šolinc 
Uredniški odbor: Boris Selan, Ivana Žolger, Stane Merše, Barbara Petelin Visočnik 
Naslov uredništva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 
Oblika: Informa Echo, d. o. o., Ljubljana 
Prelom: Igor Ribič, IJS-CEU 
Lektorica: Metka Bartol 
 

Bilten Učinkovito z energijo lahko naročite na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

Predloge za objavo v biltenu lahko pošljete na elektronski naslov bilten.URE-OVE@ijs.si, po faksu na št. 01 588-53-77 ali po pošti na 
naslov Barbara Petelin Visočnik, Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. 
O primernosti objave posameznega predloga odloča uredniški odbor. 

Javno glasilo Učinkovito z energijo je vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. št. 1398. 

Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira. 
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Napoved dogodkov Energijska ali energetska učinkovitost?  

V tiskanih in elektronskih medijih, v člankih in referatih, pa 
tudi v biltenu Učinkovito z energijo se pogosto pojavlja različna 
uporaba izrazov energijski in energetski, npr. energijska/ener-
getska učinkovitost, energetski/energijski izkoristek, energet-
ski/energijski svetovalec, energijsko/energetsko gospodarstvo. 
V nadaljevanju je podano nekaj predlogov, kdaj naj bi uporab-
ljali izraz energijski in kdaj izraz energetski. 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika se izraz energij-
ski nanaša na energijo (npr. energijski izkoristek, energijski 
zakon), izraz energetski pa na energijo ali energetiko (npr. 
energetske zmogljivosti, energetski objekti). Splošni tehniški 
slovar izraza energijski ne opiše, za izraz energetski pa 
navaja, da zadeva energetiko (npr. energetsko gospodarstvo, 
energetski proces). Iz tega bi lahko zaključili, da velja izraz 
energijski uporabljati predvsem v primerih, ko govorimo samo 
o energiji. V primerih, ko poleg energijskega nastopajo tudi 
drugi vidiki, pa bi bilo primerno uporabljati izraz energetski. 

IZRAZI & DOGODKI 

Pri uporabi izrazov energijska oziroma energetska učin-
kovitost moramo biti torej pazljivi. Energijska učinkovitost 
podaja učinkovitost pretvorbe energij, npr. pri kotlu pomeni, 
koliko pare proizvede iz določene količine kurilnega olja. Izraz 
energetska učinkovitost pa poleg energijske učinkovitosti 
vključuje tudi druge vidike, kot so stroškovna učinkovitost, 
vplivi na okolje itn. Potemtakem je lahko neki energijsko 
izredno učinkovit sistem energetsko neučinkovit, saj ima 
predolg rok vračanja investicije. 

Glede na podano izhodišče naj bi se uporabljali izrazi, ko 
so: energijski izkoristek, energetski pregled, energetska sto-
ritev, energetska izkaznica, energetsko gospodarstvo ipd. 

mag. Boris Selan 

Energetika in okolje ´12    
Rdeča nit letošnjega interaktivnega srečanja je integracija 
energetskih in okoljskih rešitev. 

Kdaj: 9. maj 2012 

Kje: Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju  

Informacije: http://www.prosperia.si/energetika-in-okolje-2012/ 

Komunalna energetika   
Med temami 21. mednarodnega posvetovanja so tudi pametna 
omrežja in premagovanje ovir pri vklučevanju vse več malih 
proizvajalcev v elektroenergetski sistem. 

Kdaj: 15. - 17. maj 2012 

Kje: UM - FERI, Maribor   

Informacije: http://ke.powerlab.uni-mb.si/html/Si/Domov.asp 

14. Dnevi energetikov       
Geslo letošnje konference Učinkovito ravnanje z energijo je ena 
ključnih prioritet EU. 

Kdaj: 16. - 17. april 2012 

Kje: GH Bernardin, Portorož 

Informacije: http://www.finance-akademija.si/energetiki2012/ 

Evropski sončni dnevi 
Promocija uporabe sončne energije za povečevanje  
ozaveščenosti javnosti in vzpostavljanje partnerstev. 

Kdaj: 1. - 13. maj 2012 

Kje: po vsej Sloveniji  

Informacije: http://www.ape.si/wwwesd/ 

16. sejem Energetika     
Namenjen je tako strokovni kot splošni javnosti, ki se zaveda 
pomena učinkovite rabe energije in potenciala izkoriščanja 
obnovljivih virov energije. 

Kdaj: 15. - 18. maj 2012 

Kje: Celjski sejem, Celje   

Informacije: http://www.ce-sejem.si/sejmi/2012/energetika/ 

Foto: Igor Ribič 

http://www.energije.si/�
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mailto:bilten.URE-OVE@ijs.si�
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