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Spo{tovani bralci,
S prevzemom podro~ja obnovljivih virov energije, se je 

te`i{~e dela na na{i agenciji letos v veliki meri usmerilo k 
oblikovanju programov razli~nih spodbud za njihovo ve~jo 
izrabo. To ne pomeni, da smo u~inkovito rabo energije 
zanemarili, nasprotno, ute~eni programi spodbud na tem 
podro~ju so potekali nemoteno in sredstva so bila na voljo 
preko celega leta. Na podro~ju obnovljivih virov energije smo 
oblikovali dve shemi spodbud in objavili dva javna razpisa. 
Gospodinjstvom smo namenili spodbude za izrabo tistih 
obnovljivih virov, kjer obstajajo najve~ji potenciali, razpis za 
sofinanciranje investicijskih projektov za izrabo obnovljivih virov 
energije za pravne in fizi~ne osebe, samostojne podjetnike, 
pa smo usmerili prete`no v podro~je izrabe obnovljivih virov 
energije za toplotno oskrbo in avtonomne vire elektri~ne 
energije na osnovi sonca in vetra, kjer proizvedene elektri~ne 
energije ni mo`no po{iljati v omre`je.

V naslednjih letih nameravamo veliko pozornosti nameniti 
prav spodbujanju izrabe lesne biomase. Slovenija ima na tem 
podro~ju velik neizkori{~en potencial, saj njena zara{~enost 
z gozdom nara{~a, razlika med letnim prirastkom in 
letnim posekom pa je v letu 2000 zna{ala okrog 2,5 mio 
m3. Z vidika izpolnjevanja obveznosti iz Kjota ima ta prirast 
pozitiven u~inek, saj pove~uje ponor za CO2, po drugi strani 
pa predstavlja tudi prilo`nost za ve~jo energetsko izrabo. V 
predlogih prora~unov za leti 2003 in 2004 je tako vsako leto 
predvidenih dodatnih 300 mio tolarjev sredstev za spodbu-
janje energetske izrabe lesne biomase, poleg sredstev, ki so 

kot lastna udele`ba potrebna 
za izvedbo mednarodnega 
projekta v okviru Svetovnega 
okoljskega sklada GEF, o ka-
terem vas redno obve{~amo.

Predlog EU, da bi sprejeli 
konkretni cilj pove~anja dele-
`a obnovljivih virov energije 
na 15 % v skupni primarni 
rabi energije v letu 2010, na 
kon~anem Svetovnem vrhu v 
Johannesburgu ni bil sprejet, 
zato je bila s strani EU pred-
lagana posebna deklaracija o 
prostovoljnem pristopu dr`av 
k doseganju tega cilja, za katero je Slovenija ̀ e izrazila namero 
o pristopu. Tako je pred nami zahtevna naloga, da iz sedanjih 
8,8 % obnovljivih virov energije v primar ni rabi preidemo v 8 
letih na 15 %. Tretjino tega manjka je mogo~e dose~i prav s 
pove~ano izrabo lesne biomase za energetske namene, kar pa 
bo mogo~e le z bistveno ve~jimi prora~unskimi sredstvi. Poleg 
samih spodbud za nalo`be bo potrebno veliko pozornosti 
nameniti tudi ozave{~anju, izobra`evanju in informiranju, 
predvsem pa spodbuditi lokalne skupnosti k razmi{ljanju 
in pripravi projektov izgradnje daljinskih sistemov na lesno 
biomaso.

Franc Beravs, direktor AURE

Vlada RS je na svoji seji 17. oktobra sprejela novo 
uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, 
ki se pla~uje zaradi uporabe fosilnih goriv in se`iganja 
gorljivih organskih snovi. S spremembami prej{nje uredbe, 
ki je bila sprejeta leta 1996, postaja ta instrument eden 
izmed klju~nih ekonomskih instrumentov za zmanj{evanje 
emisij toplogrednih plinov, obveznosti Slovenije, ki izhaja iz 
Kjotskega protokola.

CO2 taksa postaja namenski vir financiranja
Uredba uvaja oprostitev pla~evanja takse pri izvajanju 

ukrepov, ki zmanj{ujejo emisije CO2, med ukrepe pa sodijo 
tudi u~inkovita raba energije v industriji, uvedba soproizvodnje 
elektri~ne energije in toplote, zamenjava uporabe fosilnih 
goriv z obnovljivimi viri energije, rekonstrukcija naprav za 
oskrbo naselij s toploto in ukrepi za zmanj{anje toplotnih 
izgub objektov.

mag. Boris Selan, AURE
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Investicijski projekti za izrabo 
obnovljivih virov

Agencija je septembra letos v Uradnem listu RS objavila 
javni razpis za oddajo subvencij za sofinanciranje investicijskih 
projektov za izrabo obnovljivih virov energije v vi{ini 82 milijonov 
tolarjev. Predmet javnega razpisa je bila oddaja nepovratnih 
subvencij za investicijske projekte za izrabo obnovljivih virov 
energije, in sicer za:
• kurilne naprave na lesno biomaso (27 vlog),
• izrabo geotermalne energije za toplotno oskrbo (4 vloge),
• toplotne ~rpalke (7 vlog),
• son~ne kolektorje za pripravo tople vode (2 vlogi) in
• avtonomno proizvodnjo elektri~ne energije (to je proizvodnja, 

kjer proizvodna enota ni priklju~ena na elektroenergetsko 
omre`je in vanj ne oddaja elektri~ne energije) z uporabo 
energije sonca ali vetra (4 vloge).

na lesno biomaso, ki lahko edine dosegajo v razpisu zahtevane 
tehni~ne parametre. Prosilci, ki imajo kombinirane kurilne 
naprave na trdna goriva, od dobaviteljev izjave o ustreznosti 
kurilne naprave zato niso uspeli pridobiti.

Za tretje odpiranje, ki ga zaradi pomanjkanja sredstev ne bo, 
smo prejeli 71 vlog. Vlagateljem bomo vloge vrnili, ponovno pa 
se bodo lahko prijavili na razpis prihodnje leto.

Prihodnje leto, razen kurilnih naprav, pomembnej{ih novosti 
ne bo. Predmet subvencij ostajajo {e naprej novi, kakovostni 
sistemi. Ker pa `elimo, da bi bile kurilne naprave na lesno 
biomaso {e prijaznej{e do okolja, bodo tehni~ni parametri 
zanje v prihodnosti {e ostrej{i, saj bodo zahtevani vi{ji izkoristek 
in manj{e emisije.

Porazdelitev vlog za sofinanciranje investicijskih projektov za 
izrabo obnovljivih virov energije

Na razpis, ki je trajal do 30. septembra, se je prijavilo 
44 prosilcev, ki so zaprosili za skupaj 412 milijonov tolarjev 
sredstev. Skupna vrednost prijavljenih na~rtovanih investicij 
zna{a 1.036 milijarde tolarjev, od tega bi leta 2002 potrebovali 
skoraj 700 milijonov tolarjev.

Kurilne naprave na 
lesno biomaso 61,4%

Son~ni 
kolektorji 

4,5%

Avtonomna 
proizvodnja 

elektrike 
9,1%

Izraba 
geotermalne 

energije 
9,1%

Toplotne 
~rpalke 
15,9%

Dodatne informacije: mag. Jani Turk, tel.: (01) 300 69 95, 
e-po{ta: jani.turk@gov.si.

Informacije o razpisih za gospodarske dru`be in 
kogeneracijo: Dragotin @ivkovi~, tel.: (01) 300 69 97, 
e-po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si.

Subvencije gospodarskim dru`bam {e 
na voljo

V okviru javnega razpisa za dodelitev subvencij za 
energetske preglede in {tudije izvedljivosti, ki je bil objavljen 
junija letos, smo od prvega odpiranja vlog junija do danes 
opravili {tiri odpiranja, na katera je prispelo skupaj 10 vlog. Za 
~etrto odpiranje nismo prejeli nobene nove vloge, tako da je od 
za~etnih 18 milijonov tolarjev trenutno {e vedno na voljo 11,3 
milijone tolarjev sredstev za subvencioniranje izvedb energetskih 
pregledov majhnih in srednjevelikih podjetij oziroma izdelav 
{tudij izvedljivosti za projekte u~inkovite rabe energije. Do zdaj 
je bilo za subvencioniranje izvedbe energetskih pregledov malih 
in srednjevelikih podjetij sklenjenih 7 pogodb, dva energetska 
pregleda pa sta `e opravljena oziroma kon~ana. Do zaklju~ka 
razpisa bomo imeli {e dve odpiranji vlog, in sicer zadnji petek v 
oktobru in novembru.

Obnovljivi viri v gospodinjstvih
Sredstva v skupni vi{ini 55 mio tolarjev, ki so bila predvidena za 

subvencioniranje ukrepov v okviru razpisa za oddajanje subvencij 
gospodinjstvom za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, 
so zadostovala za dve odpiranji vlog, ki sta bili prvi ~etrtek v 
mesecu avgustu in septembru. Skupno smo prejeli 486 vlog; 49 
za kurilne naprave na lesno biomaso, 176 za solarne sisteme za 
pripravo tople vode in 261 za toplotne ~rpalke.

Vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge, smo pozvali 
k njihovi dopolnitvi. Kljub temu 12 vlagateljev svojih vlog 
ni dopolnilo, zato so bile zavr`ene, ostale pa je strokovna 
komisija pregledala in odobrila 39 subvencij za kurilne naprave 
v skupni vrednosti 10,9 milijonov tolarjev, 166 subvencij za 
solarne sisteme v vi{ini 22 milijonov tolarjev in 257 subvencij 
za toplotne ~rpalke v vi{ini 22 milijonov tolarjev.

Pri vlogah za solarne sisteme je bil najpogostej{i vzrok za 
zavrnitev manjkajo~a odlo~ba o priglasitvi del, pri toplotnih 
~rpalkah pa manjkajo~ originalni ra~un. Dele` nepopolnih vlog 
je bil najve~ji pri vlogah za kurilne naprave, kar gre pripisati 
temu, da so bile predmet razpisa le specialne kurilne naprave 

[tudije izvedljivosti projektov 
soproizvodnje

Za pridobitev subvencije za {tudijo izvedljivosti projekta 
soproizvodnje toplote in elektri~ne energije lahko kandidirajo 
majhna in srednjevelika podjetja ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki razmi{ljajo o nalo`bi v projekt take vrste in 
nameravajo letos izdelati zanj {tudijo izvedljivosti. Predvidena 
vi{ina nalo`be mora zna{ati najmanj 20 milijonov tolarjev, s 
subvencijo pa se prosilcu v okviru sredstev, ki so na voljo v tem 
razpisu, pokrije najve~ polovica zneska, navedenega v pogodbi 
med njim in izvajalcem {tudije.

Dozdaj so bila v okviru razpisa opravljena 3 odpiranja 
vlog za pridobitev subvencije za izdelavo {tudije izvedljivosti 
projekta soproizvodnje toplote in elektrike. Sklenjene so bile 3 
pogodbe v skupni vi{ini 4,83 milijona tolarjev, trenutno pa je v 
podpisovanju {e ena pogodba v vi{ini 1,9 milijona tolarjev. Za 
naslednje odpiranje, ki bo predvidoma 8. novembra, je tako na 
voljo {e 5,3 milijona tolarjev.
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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 Projekt GEF - biomasa gre naprej
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”, bo predvidoma {e letos objavljen javni 
razpis za izvedbo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 
Na razpisu bodo lahko kandidirale pravne in fizi~ne osebe, 
samostojni podjetniki, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

Predmet javnega razpisa bo oddaja kapitalskih vlo`kov in 
subvencij za investicijske projekte za izvedbo daljinskih ogrevanj 
na lesno biomaso, pri ~emer bodo subvencije izpla~ljive iz 
dr`avnega prora~una. Investitorji bodo lahko kandidirali tudi za 
ugodne kredite Ekolo{ko razvojnega sklada RS. Glede na to, da 
priprava vlog za projekte daljinskega ogrevanja zahteva dalj{o 
predpripravo, bi radi opozorili na bistvene elemente, ki bodo 
morali biti prilo`eni k vlogi. Poleg vrste formalnih zahtev, ki se 
obi~ajno pojavljajo v Aurinih razpisih, npr. status in registracija 
prosilca, boniteta, izjava, da prosilec ni v ste~ajnem postopku, 
izjava o izpolnjevanju drugih pogojev itd., bodo vsebinsko 
najpomembnej{i naslednji sestavni deli vloge:
• tehni~ni in finan~ni povzetek projekta daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso s podatki, ki jih bo mogo~e 
preveriti v prilo`eni {tudiji izvedljivosti,

• {tudija izvedljivosti in investicijski program ter
• upravna dovoljenja.

[tudija izvedljivosti je torej glavni vir podatkov za uspe{no 
izpolnitev vloge. Iz nje izhajajo projektni podatki o porabi 
toplote v sistemu, tehni~ne zna~ilnosti kotla(ov) oz. daljinskega 

omre`ja, raz~lenjeni stro{ki predlagane investicije in na~rt 
financiranja. Njen bistveni del je tudi ekonomski izra~un, ki 
naj poka`e uspe{nost projekta in ugotovi ceno toplote, pri 
kateri je obratovanje sistema ekonomsko upravi~eno.

Prosilci bodo morali vlogi prilo`iti tudi pogodbe o dobavi 
goriva - lesne biomase. ̂ e jih {e nimajo, bodo morali predstaviti 
koncept za zanesljivo dobavo goriva z realno oceno stro{kov. 
Vloga za pridobitev kapitalskega vlo`ka bo morala vsebovati 
tudi pogodbe o odjemu toplote oziroma ustrezna pisma o 
nameri, podpisati pa jih morajo ve~ji odjemalci toplote, ki 
bodo priklju~eni na daljinsko ogrevanje. Podrobnej{e zahteve 
bodo dolo~ene v razpisni dokumentaciji.

Projekt GEF bo v letu 2003 podprl predvsem izdelavo {tudij 
iz ve dlji vosti daljinskih ogrevanj na lesno biomaso, ki jih bodo 
v okviru posebnega razpisa predlagale lokalne skupnosti in 
po djetja. Za stro{ke zbiranja vhodnih podatkov (anketa o rabi 
toplo te, grafi~ne podloge) bo moral predvidoma poskrbeti 
pro silec.

Lojze [ubic, projekt GEF

Nova sodelavca na projektu GEF
Poleg vsebinskih novosti v okviru projekta GEF vam v tej 

{tevilki biltena predstavljamo tudi nova sodelavca projekta. 
Vodja projekta je mag. Damir Stani~i}, tehni~ni svetovalec pa 
Lojze [ubic.

Damir Stani~i}, magister strojni{tva, ima bogate izku{nje 
tako na vsebinskih podro~jih (u~inkovita raba energije, 
optimizacija energetskih sistemov, na~rtovanje sistemov 
kogeneracije in daljinskega ogrevanja, izvedba energetskih in 
ekolo{kih pregledov v industriji, vrednotenje okoljevarstevnih 
in energetskih investicij ter spremljanje njihovih u~inkov) kot 
tudi na podro~ju mednarodnega sodelovanja (EU/Phare, 
Synergy, Joule, Thermie, Save itd.) in vodenju projektov. 

Vodja projekta GEF je mag. Damir Stani~i}

Lojze [ubic je tehni~ni svetovalec projekta GEF

Nazadnje je bil zaposlen na Centru za energetsko u~inkovitost 
Instituta “Jo`ef Stefan”.

Lojze [ubic, dipl. in`. gradb., se je takoj po kon~anem 
{tudiju usmeril na podro~je energetike in okolja. Zadnja leta 
se je posvetil predvsem energetskim zasnovam ob~in in se 
specializiral za podro~je biomase. Vodil je projekte za {tudije 
izvedljivosti daljinskega ogrevanja na biomaso v ob~inah Tr`i~ 
in Preddvor, med letoma 1998 in 2001 pa tudi mednarodni 
projekt “Majhni kotli na lesno biomaso v Sloveniji”. V okviru 
Agencije za prestrukturiranje energetike, kjer je deloval 
zadnjih deset let, je vodil tudi projekt “Odstranitev ovir za 
projekte daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Sloveniji” 
(UNDP GEF 1998).

Lokalne skupnosti in podjetja, ki jih to zanima, 
{e naprej vabimo, da nam sporo~ijo svoj namen za 
sodelovanje pri projektu GEF. “Pismo o nameri” lahko 
po{ljete na naslov: Agencija Republike Slovenije za 
u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana, 
faks: (01) 300 69 91. Dodatne informacije: mag. Damir 
Stani~i} in Lojze [ubic, tel.: (01) 300 69 90, e-po{ta: 
damir.stanicic@gov.si oz. lojze.subic@gov.si.
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ODMEVEN PROJEKT V JAVNEM SEKTORJU

Berlinska energetska agencija in Agencija RS za u~inkovito 
rabo energije sta leta 1999 v okviru programa Transform 
nem{ke vlade in s sodelovanjem Gradbenega in{tituta 
ZRMK in Centra za energetsko u~inkovitost Instituta “Jo`ef 
Stefan” za~eli izvajati projekt “Uvajanje metod pogodbenega 
financiranja ukrepov u~inkovite rabe energije v javnem 
sektorju v Sloveniji”. Omenjeni model financiranja, ki zajema 
tudi na~rtovanje in vgradnjo novih naprav, vodenje in nadzor 
obratovanja, servisiranje in vzdr`evanje, odpravo motenj, 
motiviranje porabnikov energije in podobno, postaja v 
zahodni Evropi eden pomembnej{ih na~inov  vlaganja v nove 
ali izbolj{ane energetske sisteme povsod tam, kjer za to ni na 
voljo dovolj lastnih sredstev.

Za sodelovanje pri projektu se je odlo~ilo 25 ob~in, 
izbranih jih je bilo 9. Podrobno zbiranje podatkov je nato 
potekalo v treh ob~inah, med njimi tudi v Mestni ob~ini Kranj, 
kjer je kljub nekaterim `e izvedenim ukrepom u~inkovite rabe 
energije doslej vedno primanjkovalo sredstev za vlaganja na 
podro~ju oskrbe in rabe energije v ob~inskih stavbah. Za 
izvedbo pilotnega projekta je ob~ina predlagala skupino 14 
stavb, v katerih so stro{ki za energijo leta 1999 zna{ali skupno 
150 mio SIT.

porabi energije so v pripravljalni fazi projekta s pomo~jo novo 
vgrajenih merilnikov najprej spremljali porabo energije v kurilni 
sezoni 2001/02, nato pa na podlagi zbranih podatkov dolo~ili 
novo izhodi{~no vrednost stro{kov za energijo. Avgusta letos 
je pogodbenik v razli~ne ukrepe u~inkovite rabe energije v 
ob~inskih stavbah investiral 76,5 mio SIT, 1. septembra 2002 
pa se je za~ela glavna faza projekta, ki bo trajala 15 let in 
v kateri bo pogodbenik ob~ini zaradi zmanj{anja porabe 
energije vsako leto privar~eval 15,1 % izhodi{~nih stro{kov za 
energijo in si s tako dose`enimi prihranki povrnil investicijo.

 
Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Marko Ho~evar, Mestna ob~ina Kranj

Pogodbeno financiranje ukrepov u~inkovite rabe 
energije v Kranju

Ideja o izvajanju projektov na podro~ju u~inkovite 
rabe energije se je v na{em podjetju porodila ob iskanju 
novih tr`nih prilo`nosti in spremljanju projektov dobre 
prakse v tujini. Po obse`nih pripravah in usposabljanju 
smo tako izkoristili prilo`nost sodelovanja pri prvem 
projektu pogodbenega financiranja ukrepov u~inkovite 
rabe energije v MO Kranj.

Do danes smo v skladu s pogodbo, ki je bila 
podpisana novembra 2001, izvedli {tevilne aktivnosti, vse 
od izvajanja meritev rabe energije po objektih, priprave 
podrobnih tehni~nih re{itev, zamenjave in reguliranja 
opreme, do zmanj{anja rabe energije. Na{e izku{nje 
ka`ejo, da je, poleg tehni~nega znanja, za sklenitev dobre 
pogodbe potrebno tudi temeljito poznavanje pravnega 
in dav~nega podro~ja, za uspe{no izvajanje projekta 
pa je bistveno tudi izvrstno sodelovanje MO Kranj kot 
naro~nika in partnerja pri tem projektu.

Na{ cilj je, ob dobrem sodelovanju z osebjem na 
objektih, ki je klju~nega pomena za uspe{no izvedbo 
projekta v vseh petnajstih letih trajanja pogodbe, 
zagotoviti MO Kranj ~im ve~je prihranke energije.

Damjan Mulej, EL-TEC Mulej, d.o.o.

Januarja 2001 je MO Kranj v skladu z 19. ~lenom Zakona 
o javnih naro~ilih (Uradni list RS, {t. 39/00) objavila razpis 
za omejeni postopek, v katerem naro~nik na podlagi vnaprej 
dolo~enih pogojev ponudnikom najprej prizna sposobnost, 
potem pa vse kandidate s priznano sposobnostjo povabi k 
oddaji ponudbe. Zaradi neustreznih prijav je MO Kranj marca 
za~ela postopek s pogajanji po predhodni objavi naro~ila 
za omejeni postopek, v katerem so prejeli le dve ustrezni 
prijavi, samo en ponudnik pa je nato v predvidenem ~asu 
ponudbo, sicer neprimerno, tudi oddal. MO Koper, ki je 
bila poleg MO Kranj izbrana za izvedbo pilotnega projekta, 
se je odlo~ila, da bo postopek ustavila, MO Kranj pa je s 
ponudnikom, podjetjem EL-TEC Mulej z Bleda, ki je pokazal 
zanimanje za pripravo celovite in pravilne ponudbe, stopila v 
postopek s pogajanji in ga uspe{no zaklju~ila 27. novembra 
2001 s podpisom pogodbe. Zaradi nezanesljivih podatkov o 

Pogodbo sta podpisala `upan MO Kranj Mohor Bogataj in Jo`e 
Torkar, direktor podjetja EL-TEC Mulej

Ob~inska stavba MO Kranj
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ENERGIJA V EVROPI

Cilji Evropske unije na podro~ju oskrbe in rabe energije so 
jasni. EU naj bi v prihodnosti ohranila zanesljivost oskrbe z 
energijo, ki je povezana tudi z ohranjanjem ali zmanj{anjem 
izvozne odvisnosti, ta pa se bo, ~e se ne bodo spremenili 
sedanji na~ini proizvodnje in rabe energije, do leta 2030 
pove~ala na 70, pri nafti pa celo na 95 %. Do leta 2010 
naj bi EU podvojila dele` obnovljivih virov energije v doma~i 
proizvodnji na 12 % in pove~ala energetsko u~inkovitost 
za 18 % glede na izhodi{~no leto 1995; hkrati pa naj bi v 
obdobju od leta 2008 do 2012 glede na leto 1990 zmanj{ala 
emisije ogljikovega dioksida. Kar 94 % vseh emisij CO2 v 
Evropi prispeva v zrak energetski sektor, posebej raba fosilnih 
goriv, kot so nafta, premog in zemeljski plin, skoraj tretjina 
vseh emisij pa je posledica transporta, kjer se v prihodnjih letih 
pri~akuje najve~je pove~anje emisij CO2, in sicer kar za 90 % 
v obdobju od 1990 do 2010.

Evropska komisija je za dosego zastavljenih ciljev pripravila 
{tevilne politi~ne in zakonodajne ukrepe, predvidela pa je tudi 
finan~no pomo~ v obliki podpornih programov. Eden izmed 
njih je tudi nov ve~letni program na podro~ju oskrbe in rabe 
energije, ki ga je Evropska komisija predstavila 9. aprila letos. 
Program “Inteligentna energija za Evropo” bo med letoma 
2003 in 2006 nasledil obstoje~e programe s podro~ja energije, 
na  menjen pa bo izbolj{anju zanesljivosti oskrbe z energijo, 
zmanj{evanju vplivov rabe energije na nastanek klimatskih 
sprememb in spodbujanju konkuren~nosti evropske industrije. 
Predvideni prora~un programa, ki je v skladu z dogovorjenimi 
pravili in postopki odprt tudi za sodelovanje dr`av kandidatk, 
zna{a 215 milijonov €, z dodatkom 50 milijonov € za nove 
dr`ave ~lanice EU, kar je 40 milijonov € ve~ od prora~una ener-
gijskega okvirnega programa za obdobje od 1998 do 2002.

Inteligentna energija za Evropo

Podpora Evropske unije dejavnostim s podro~ja energetske 
u~inkovitosti in obnovljivih virov energije sega `e v leto 1991. 
Tega leta je za~el te~i program SAVE za promocijo u~inkovite 
rabe energije, ki mu je kmalu sledil program ALTENER za 
razvoj obnovljivih virov energije. Zadnjih pet let sta omenjena 
programa skupaj s programi SYNERGY, ETAP, SURE in 
CARNOT potekala znotraj celovitega evropskega energijskega 
okvirnega programa.

Po pri~akovanjih Evropske komisije naj bi novi program 
“Inteligentna energija za Evropo” skladno in u~inkovito 
povezoval dejavnosti na energetskem podro~ju, njegovi 
cilji pa vklju~ujejo pove~avanje energetske u~inkovitosti za 
okoli 1 % letno, pove~anje dele`a obnovljivih virov energije 
v strukturi porabe energije, ve~anje proizvodnje elektri~ne 
energije iz sistemov za soproizvodnjo toplote in elektri~ne 

Predvidena sredstva novega programa

energije, promocijo mehanizmov za dosego ciljev, zastavljenih 
v okviru kjotskega protokola, in podobno.

Na vsakem izmed omenjenih podro~ij delovanja je 
predvidenih 6 vrst dejavnosti, med njimi tudi priprava in 
izvajanje strategij Evropske unije, oblikovanje in razvoj struktur 
za financiranje, na~rtovanje in tr`enje, razvoj in promocija 
energetskih sistemov in opreme, ki bo olaj{ala prehod 
novih in u~inkovitih tehnologij iz uporabe v demonstracijske 
namene na dejansko tr`enje, uvajanje in spremljanje u~inka 
sprejete zakonodaje ter ocena vpliva izvedenih dejavnosti in 
celotnega programa.

Primeren odziv na izzive in potrebe na podro~ju oskrbe 
in rabe energije v Evropi bo omogo~ala velika prilagodljivost 
programa, ki jo bodo zagotavljale smernice, specifi~ni cilji in 
prednostne dejavnosti za vsako izmed podro~ij, opredeljene 
v delovnem programu, ki naj bi bil pripravljen predvidoma 
do konca oktobra letos. Temeljne informacije o programu 
“Inteligentna energija za Evropo” so na voljo tudi na spletnih 
straneh Evropske komisije: http://europa.eu.int/comm/energy/
intelligent/index_en.html.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Novice Direkcije za energijo in 
transport

Aprila letos je iz{la prva {tevilka elektronskih novic 
Evropske komisije z informacijami o novih dogajanjih na 
podro~ju energije in transporta. Novice z naslovom Energy 
and Transport in Europe Digest enkrat tedensko pripravlja 
Generalna direkcija za energijo in transport in so dostopne 
na njihovih spletnih straneh http://europa.eu.int/comm/dgs/
energy_transport/index_en.html, nanje pa se je mogo~e 
tudi brezpla~no naro~iti. Novice so namenjene obve{~anju o 
novih predlogih na podro~ju evropske regulative, spremljanju 
njihovega sprejemanja, informiranju o evropskih programih, 
novih publikacijah in podobno.

Program bo pokrival {tiri podro~ja delovanja:
• nove in obnovljive vire energije ter diverzifikacijo 

proizvodnje energije (ALTENER),
• u~inkovito rabo energije in usmerjanje njene kon~ne 

rabe (SAVE),
• promocijo u~inkovite rabe energije in proizvodnje 

energije iz obnovljivih virov na mednarodni ravni 
(COOPENER) ter

• novo podro~je dejavnosti, ki pokriva podro~je 
transporta z vidika rabe energije (STEER).

SAVE

ALTENER

STEER

COOPENER

 2003 2004 2005 2006 Skupaj

  SAVE 21 18 18 18 75

  ALTENER 23 21 21 21 86

  STEER 4 11 9 11 35

  COOPENER 2 5 7 5 19

Skupaj v milijonih € 50 55* 55* 55* 215

* - Za predvideno pove~anje EU v letu 2004 so predvidena 

dodatna sredstva v vi{ini 50 milijonov.
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URE V STAVBAH

Avgusta 2002 je za~el veljati nov pravilnik o prezra~evanju 
in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, {t. 42/2002), ki glede na 
predhodno stanje prina{a bistvene novosti v smislu projektiranja 
in zagotavljanja kriterijev toplotnega okolja ter kakovosti zraka 
v bivalnih in delovnih prostorih v stavbah, tehni~ne zahteve 
za vgrajene sisteme, kriterije za obratovanje in vzdr`evanje 
vgrajenih sistemov ter z energijsko izkaznico tudi izkaz energijskih 
karakteristik prezra~evanja in klimatizacije stavbe. Pravilnik vklju~uje 
pomembne elemente pravnega reda EU, Direktive o gradbenih 
proizvodih (89/106/EEC), in relevantne SIST - standarde.

Pravilnik projektantom ne predpisuje “standardnih” re{itev, 
temve~ dolo~a zgolj minimalne zahteve, ki jih je potrebno 
zagotoviti v notranjem okolju. Projektant sme tako izbrati svojo 
pot za doseganje izbrane ravni toplotnega okolja in kakovosti 
zraka, ki pa mora uporabniku prostora po eni strani zagotavljati 
najmanj minimalno ugodje, po drugi strani pa prepre~evati 
nastanek tveganja za njegovo zdravje.

Gradbeni objekt, v sklop katerega se pri{teva tudi vgrajene 
naprave in sisteme za prezra~evanje ter klimatizacijo, mora biti torej 
projektiran in (v)grajen tako, da ob upo{tevanju na~el u~inkovite 
rabe energije ne ogro`a higiene zraka in zdravja uporabnikov ali 
sosedov. Pravilnik ne velja za nestanovanjske kmetijske stavbe, 
stavbe, ki spadajo v skupino industrijskih objektov, ter stavbe, 
namenjene za uporabo manj kot {tiri mesece v letu, upo{tevati pa 
ga je potrebno pri novogradnjah in spremembah namembnosti 
posameznih prostorov v `e zgrajenih stavbah, ter pri rekonstrukciji 
`e zgrajenih stavb, ~e so za to dane tehni~ne mo`nosti in 
upo{tevani pogoji varstva kulturne dedi{~ine.

Novi kriteriji za projektiranje notranjega okolja
nega okolja v pravilniku zajeti v kriteriju indeksa PMV (Pre dic ted 
Mean Vote), ki z indeksom PPD (Predicted Percentage of Dis-
satisfied) opredeljuje sprejemljivo toplotno okolje. Pra vilnik uvaja 
ob~uteno temperaturo, ki dolo~a toplotno okolje v od vis nos ti od 
namembnosti prostora oziroma aktivnosti in obleke nje go vega 
uporabnika, poseben poudarek pa daje {e hitrosti in rela tivni vla`-
nosti zraka v prostoru, ki se zaradi prepre~evanja rasti aler ge nih 
in patogenih organizmov navzgor bistveno omejuje (60 %).

Pravilnik prina{a nekatere bistvene novosti:
• dolo~a na~ine prezra~evanja prostorov in opredeljuje 12 

vrst zraka,
• opredeljuje bivalno cono v prostoru ter predpisuje mini-

malne zahteve za doseganje kriterijev toplotnega okolja 
in kakovosti zraka,

• predpisuje minimalno potrebno koli~ino sve`ega zraka 
ter minimalno potrebno izmenjavo zraka v prostoru v 
~asu prisotnosti in odsotnosti njegovega uporabnika,

• predpisuje vgradnjo naprav za izkori{~anje toplote 
zavr`enega ali odto~nega zraka in njihov u~inek,

• predpisuje vgradnjo zdravju ne{kodljivih materialov,
• opredeljuje odgovornost projektanta in izvajalca,
• definira vsebino projektne dokumentacije,
• predpisuje tehni~ne zahteve za vgrajene naprave in sisteme,
• predpisuje preskus in prevzem vgrajenega prezra ~e-

valnega sistema in dopustna odstopanja,
• predpisuje obratovanje in vzdr`evanje sistemov s 

po sebnim poudarkom na prepre~evanju rasti in raz-
mno ̀ evanja mikroorganizmov ter pojava bakterije vrste 
legionella na komponentah sistemov,

• z energijsko izkaznico sistema uvaja izkaz energijskih 
karakteristik projektiranega sistema.

(1) Koncentracija vklju~uje CO2 v zunanjem zraku (700 mg/m3) in 
emisijo CO2 ~loveka.

(2) Povpre~na letna koncentracija radona v stanovanjskih objektih. 
Priporo~ilo 200 Bq/m3.

(3) Nana{a se na emisijo gradbenega materiala, ne na emisijo 
~loveka ali ~lovekove aktivnosti.

(4) Vsaj 70 % hlapnih organskih snovi mora biti indentificiranih, 
njihove koncentracije pa ne smejo prekora~iti maksimalnih 
dopustnih vrednosti (npr.: karcinogenov, alergenov itd.). Nana{a 
se na emisijo gradbenega materiala, ne na emisijo ~loveka ali 
~lovekove aktivnosti.

Prezra~evanje in raba energije
Zrak v prostorih mora biti zaznavno sve` in prijeten, brez 

vonjav. Prezra~evanje in predpisane parametre notranjega 
okolja je potrebno z upo{tevanjem podnebnih pogojev lokacije 
in zahtev uporabnikov prostora dosegati z najmanj{o mo`no 
rabo energije ob najmanj{i izgubi toplote/hladu prezra~evanega 
prostora in stavbe. Vgrajen prezra~evalni sistem mora biti ener-
gijs ko u~inkovit, kar se izkazuje z ustrezno energijsko izkaznico.

Doc. dr. Vincenc Butala,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojni{tvo

Dopustne koncentracije notranjih onesna`evalcev zraka

 Oznaka Enota Dopustna
   vrednost
Ogljikov dioksid(1) CO2 mg/m3 3000
Radon(2) Rn Bq/m3 400
Amoniak in amini(3) NH3 µg/m3 50
Formaldehid(3) H2CO µg/m3 100
Hlapne organske snovi(4) VOC µg/m3 600
Ogljikov monoksid CO µg/m3 10
Ozon O3 µg/m3 100
Masna koncentracija
prostorsko nastalih leb- PM10 µg/m3 100
de~ih trdnih delcev frakcije

Toplotno okolje
Fizikalni parametri notranjega okolja, temperatura, relativna 

vla`nost in hitrost zraka ter srednja sevalna temperatura obodnih 
povr{in prostora, so skupaj z drugimi vplivnimi parametri to plo t-

Kakovost zraka
V skladu s pravilnikom mora gradbeni objekt uporabniku 

zagotavljati zdravo notranje okolje ob upo{tevanju vseh 
onesna`evalcev zraka. Med njimi sta vedno prisotna ~lovek s 
svojo aktivnostjo in stavba kot celota, drugi izvori onesna`evalcev 
pa so viri v zunanjem zraku, zemlja pod stavbo, sistemi za 
toplo vodo, naselitev `ivali in rastlin, kakor tudi dejavnost v 
stavbi. Pomembna je kontrola virov onesna`evanja in njihova 
odstranitev ali omejitev uporabe materialov, ki (lahko) spro{~ajo 
onesna`evalce in katerih uporaba lahko povzro~i koncentracije, 
vi{jih od dopustnih mej, posebna pozornost pa mora biti 
namenjena vzdr`evanju vgrajenih prezra~evalnih sistemov.
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ZANIMIVOSTI

Rekordno leto za Evropske vetrne 
elektrarne

Po podatkih Evropskega zdru`enja za vetrne elektrarne 
so bile leta 2001 na evropsko elektri~no omre`je priklju~ene 
vetrne elektrarne s skupno mo~jo 4.500 MW. Skupna mo~ 
delujo~ih vetrnih elektrarn v Evropi tako presega 17.000 MW. 
Elektrarne proizvedejo letno 40 TWh elektrike, s svojim 
delovanjem pa prispevajo k zmanj{anju emisij CO2 za 24 
milijonov ton na leto.

Najve~ dodatnih kapacitet, kar 2.650 MW, so instalirali v 
Nem~iji, kjer so skupno mo~ vetrnih elektrarn  tako pove~ali na 
8.750 MW, kar je bilo v za~etku leta 2002 ve~ kot 50 % celotne 
instalirane mo~i v dr`avah ~lanicah EU. Elektri~na energija, 
proizvedena v vetrnih elektrarnah, predstavlja v Nem~iji 3,5 % 
celotne porabe elektrike, nem{ka vlada pa na~rtuje dvig 
omenjenega dele`a celo na 25 % celotne porabe elektri~ne 
energije. Druga dr`ava z najve~jo instalirano mo~jo vetrnih 
elektrarn je s 3.337 MW [panija, sledi ji Danska z 2.417 MW, 
v drugih dr`avah EU pa so na elektri~no omre`je priklju~ene 
vetrne elektrarne s skupno mo~jo od 15 do 700 MW.

CADDETove spletne strani
CADDET ali Centre for Analysis and Dissemination 

of Demonstrated Energy Technologies je mednarodna 
informacijska mre`a, ki omogo~a mened`erjem, in`enirjem, 
arhitektom in raziskovalcem dostop do informacij o 
tehnologijah za izrabo obnovljivih virov energije in var~evanje 
z energijo, ki jih uspe{no uporabljajo v drugih dr`avah. Cilj 
mre`e je spodbuditi {ir{o izmenjavo informacij o novih, 
ekonomsko upravi~enih tehnologijah, ki delujejo v industriji, 
stavbah, transportu, javnem sektorju in kmetijstvu; informacije 
pa so zato, da zagotavljajo bolj{e razumevanje koristi 
posameznih tehnologij, tudi analizirane. Poleg baze s podatki 
o demonstracijskih projektih s celega sveta, pripravlja CADDET 
tudi natan~nej{a poro~ila o posameznih tehnologijah, bro{ure 
o zanimivej{ih projektih in bilten InfoPoint.

Center za pomo~ uporabnikom
Junija 2002 je za~el v okviru podjetja Energetika Ljubljana 

delovati Center za pomo~ uporabnikom. Za dolgoro~no 
in uspe{no poslovanje podjetja, od katerega imata koristi 
in zadovoljstvo obe strani, je najpomembnej{a dobra 
komunikacija s strankami, zato `eli Energetika Ljubljana z 
odprtjem centra vzpostaviti hitro in korektno komunikacijo 
z uporabniki svojih storitev,. Posebej usposobljeni operaterji 
Centra za pomo~ uporabnikom so dosegljivi na brezpla~ni 
telefonski {tevilki 080 2882, kjer lahko Ljubljan~ani in 
okoli~ani dobijo takoj{nje in natan~ne odgovore na vpra{anja 
o daljinskem ogrevanju, priklju~itvi na sistem zemeljskega 
plina, napovedanih zaporah na plinovodnem in vro~evodnem 
omre`ju, mo`nosti novih priklju~itev, ugodnih kreditih, ki jih 
ponuja Energetika, in drugih pomembnih vsebinah.

Center za pomo~ uporabnikom bo do 15. novembra 2002 
deloval od 8. do 22. ure, po tem datumu pa je predviden ~as 
obratovanja vsak delovnik od 8. do 16. ure.

Rast skupne instalirane mo~i vetrnih elektrarn v svetu
in EU med letoma 1990 in 2001

(Vir: Renewable energy world, Vol. 5, No. 2, 2002)

CADDET je del IEA, International Energy Agency. Ustanovljen 
je bil leta 1988, leta 1993 pa je bil razdeljen na CADDET 
za u~inkovito rabo energije (http://www.caddet-ee.org) in 
CADDET za obnovljive vire energije (http://www.caddet-
re.org). 3 leta kasneje je bil dodan {e GREENTIE (http:
//www.greentie.org), ki zagotavlja podrobnosti o dobaviteljih 
tehnologij in storitev, ki zmanj{ujejo emisije CO2.
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Najve~ji evropski sistem daljinskega 
ogrevanja na son~no energijo

V {vedskem mestu Kungälv je sistem za daljinsko ogrevanje 
z enim kotlom na lesne sekance in dvema na kurilno olje `e 
doslej dobavljal toploto ve~ini hi{ v mestu. Marca 2001 so 
obstoje~emu sistemu dogradili 10.000 m2 sprejemnikov son~ne 
energije, ki obratujejo, kadar je temperatura v sistemu son~nih 
kolektorjev vi{ja od povratne temperature sistema daljinskega 
ogrevanja. Sistem je tako postal najve~ji evropski sistem 
daljinskega ogrevanja na son~no energijo, da bi zmanj{ali 
porabo kurilnega olja, pa so istega leta enega od obstoje~ih 
kotlov na kurilno olje zamenjali s kotlom na lesne sekance.

Skupna investicija je brez stro{kov zemlji{~a zna{ala 
2,27 mio €, dobro tretjino sta prispevali dr`ava in Evropska 
komisija. Sistem sprejemnikov son~ne energije naj bi letno 
proizvedel okoli 3.500 MWh toplote. Tako se bodo emisije 
CO2 zmanj{ale za 1.000 ton letno, posebna izvedba vgrajenih 
sprejemnikov pa omogo~a 5 do 10 % ve~ji izkoristek v 
primerjavi s podobnimi sistemi. Podrobnosti o projektu so 
na voljo na spletni strani http://www.hvac.chalmers.se/cshp/
kungalv_eng.htm.
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ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

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

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema Center za energetsko u~inkovitost, IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, po faksu 
(01) 561 23 35 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, Jamova 
39, 1000 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” izide v ponedeljek, 16. decembra 2002.

Napovedi zanimivih dogodkov

Kak{en se vam zdi bilten “U~inkovito z energijo”?

Solarni stre{nik evropski okoljski 
izdelek leta

Med prejemniki evropske okoljske nagrade, podeljujejo jih 
od leta 1987, je letos tudi ljubljanska dru`ba Gea-SOL d.o.o., 
ki je 3. oktobra v Budimpe{ti iz rok evropske komisarke za 
okolje Margot Wallström prejela nagrado za solarni stre{nik. 
To je funkcionalni izdelek za sprejemanje in pretvorbo son~ne 
energije v toploto. Namenjen je ogrevanju sanitarne vode in 
prostorov in predstavlja torej eno od mo`nosti za spodbujanje 
{ir{e rabe son~ne energije in s tem povezanega prihranka 
energije in zmanj{anja onesna`evanja okolja.

Sistem za daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso v Preddvoru

25. oktobra so v Preddvoru zagnali sistem za daljinsko 
ogrevanje na biomaso. Gradnja sistema je pomemben korak 
pri doseganju cilja Slovenije, da do leta 2010 pove~amo 
izrabo lesne biomase s sedanjih 3,9 na 6 odstotkov. Ob~ina 
Preddvor je poleg ob~in Gornji Grad in @elezniki tretja ob~ina 
v Sloveniji, ki je uvedla tak na~in ogrevanja.

Letos je med prejemniki evropske okoljske
nagrade tudi podjetje Gea-SOL

Pollutec Lyon
Tokratni Pollutec je `e 18. mednarodni sejem okolju 
prijazne opreme, tehnologij in storitev za industrijo 
in javno samoupravo. Predstavljene bodo {tevilne 
re{itve za manj{e onesna`evanje okolja pri rabi vode in 
energije, shranjevanju odpadkov in recikliranju, okoljski 
monitoring, ~iste tehnologije in podobno.
Datum: 26. - 29. november 2002
Kraj: Lyon, Francija
Informacije: http://www.pollutec.com

3rd International Slovak Biomass Forum
Sre~anje, namenjeno izmenjavi informacij o izkori{~anju 
biomase na Slova{kem danes in njegovih perspektivah v 
prihodnosti. Na sre~anju lahko predstavite svoj projekt, 
primer dobre prakse, izdelek ali storitev, podeljene 
pa bodo tudi nagrade za najbolje izveden projekt in 
najbolj{o idejno zasnovo projekta.
Datum: 3. - 4. februar 2003
Kraj: Bratislava, Slova{ka
Informacije: http://www.ecbratislava.sk

Spo{tovani bralci, za nami so tri {tevilke novega letnika 
biltena “U~inkovito z energijo”. @elimo si, da bi bil bilten 
{e zanimivej{i in aktualnej{i, zato vas vljudno prosimo, da 
izpolnete prilo`eno anketo in tako sodelujete pri oblikovanju 
prihodnjih {tevilk biltena.

Prosimo, da izpolnjeno anketo po{ljete najkasneje do srede, 
20. novembra 2002, po faksu na {tevilko (01) 561 23 35 ali 

na naslov Institut “Jo`ef Stefan”, Center za 
energetsko u~inkovitost, Jamova 39, 1000 
Ljubljana. Anketo lahko izpolnete tudi na 
spletnih straneh Agencije za u~inkovito 
rabo energije: http://www.gov.si/aure.

Za sodelovanje se vam `e vnaprej najlep{e zahvaljujemo.
Uredni{tvo.

Evropske okoljske nagrade podeljujejo v kategorijah 
okoljsko naravnanega mened`menta, procesov, izdelkov in 
mednarodnega sodelovanja. Zanje se je letos potegovalo 
132 nominirancev, od tega 22 iz dr`av kandidatk, prejemniki 
nagrad pa prihajajo iz sedmih dr`av EU ter Slovenije in Malte. 
Podrobnosti o evropskih okoljskih nagradah so dostopne na 
http://www.eu-environment-awards.org, o solarnem stre{niku 
pa na spletni strani http://www.geasol.si.


