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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
PROJEKT GEF SPODBUJA UVAJANJE BIOMASE

DALJINSKO OGREVANJE NA BIOMASO V CANKOVI

NOV VETRNI AGREGAT NA KOKR[KEM SEDLU

EVROPSKA SPODBUDA ZA LOKALNE SKUPNOSTI

Vlada Republike Slovenije je podprla predlog Ministrstva za 
okolje, prostor in energijo in v Zakon o izvr{evanju prora~una 
RS za leti 2004 in 2005 uvedla dolo~ila, ki omogo~ajo izvajanje 
investicij in storitev za pove~anje energetske u~inkovitosti na 
podlagi pogodbenega zni`anja stro{kov za energijo (angl. Third 
Party Financing). Glavni namen tega novega pogodbenega 
modela je vklju~evanje zasebnega sektorja v izvajanje ukrepov 
za var~evanje z energijo ali kakovostno zagotavljanje dobave 

Agencija je v leto{njem letu objavila 10 javnih razpisov za raz-
li~ne finan~ne spodbude na podro~ju u~inkovite rabe in obnov-
ljivih virov energije v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijarde SIT, ki 
so naleteli na velik odziv. V leto{nje razpise so vklju~ena tudi 
sredstva za projekt GEF, ki se bodo porabljala vse do leta 2005. 
Ali bomo v prihodnjih dveh letih nadaljevali s tako obse`nimi 
spodbudami, je odvisno od tega, ali bo predlog sprememb 
prora~una za leto 2004 in predlog prora~una za leto 2005 v 
delu, ki dolo~a sredstva na{i agenciji, sprejet v predlagani vi{ini. 
Obravnava obeh predlogov `e poteka v Dr`avnem zboru. Po 
predlogu sprememb prora~una za leto 2004 se namenja spod-
bujanju u~inkovite rabe energije 302 mio SIT, spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije pa 1.074 mio SIT, od tega 605 mio SIT 
za projekt GEF, ki vklju~uje 346 mio SIT tuje donacije, ki jo je 
prispeval Svetovni okoljski sklad. Podobne so {tevilke v predlogu 
prora~una za leto 2005. Za spodbujanje u~inkovite rabe ener-
gije je predvidenih 354 mio SIT, za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pa 728 mio SIT, od tega 237 mio SIT za projekt GEF, 
ki vklju~uje 204 mio SIT tuje donacije. ^e od{tejemo sredstva 
za projekt GEF, nam taka vi{ina sredstev v obeh prihodnjih letih 
omogo~a, da bomo nadaljevali z enakim obsegom in vrstami 
spodbud kot letos. Glede na izku{nje iz leto{njih razpisov pred-
videna sredstva v prihodnjih dveh letih ne bodo mogla zado-
voljiti niti interesa prosilcev za izvajanje ukrepov u~inkovite rabe 

energije v starej{ih stav-
bah niti za investiranje 
v izrabo obnovljivih 
virov energije, razen pri 
spodbudah za gospo-
dinjstva za vgradnjo 
kurilnih naprav na 
biomaso, kjer leto{nja 
razpisana sredstva ne 
bodo porabljena v 
celoti. To pa pomeni, 
da bodo morali imeti 
prosilci, ~e bodo hoteli 
priti do sredstev za 
spodbude, pripravljene 
investicijske projekte, 
saj bo veljalo na~elo 
vrstnega reda prispelih 

vlog na javne razpise, ki bodo vsi objavljeni v prvi tretjini pri-
hodnjega leta pod enakimi pogoji kot na leto{njih razpisih. Ali 
tako sledimo ciljem Nacionalnega energetskega programa, pa 
je `e druga zgodba.

Franc Beravs, direktor AURE

energije brez anga`iranja lastnih finan~nih sredstev javnega 
sektorja. Celotno tveganje pri doseganju prihrankov stro{kov 
za energijo je tako preneseno na privatnega investitorja. 
Pomemben vidik tega pogodbenega modela je, da se vsi stro{ki 
opravljenih investicij in storitev za zni`evanje porabe energije 
popla~ajo iz ustvarjenih prihrankov oziroma se stro{ki zanesljive, 
energetsko u~inkovite in kakovostne energetske oskrbe pokrijejo 
iz vnaprej dogovorjenih cen za dobavljeno energijo.

Zakonska podlaga za pogodbeno zni`anje stro{kov za energijo

Spo{tovane bralke in bralci,
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RAZPISI AURE

Energetski pregledi, zasnove
in {tudije izvedljivosti

V okviru razpisa za energetske zasnove in preglede ter 
{tudije izvedljivosti je bilo do zdaj sklenjenih 34 pogodb, 
od tega 13 za sofinanciranje energetskih pregledov, 14 za 
sofinanciranje energetskih zasnov ob~in in 7 za pripravo 
investicijske dokumentacije za projekte u~inkovite rabe energije 
(URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

Naslednje odpiranje vlog bo 21. novembra. Predvidevamo, 
da bodo po zdaj{njem predlogu prora~una za leto 2004 
predvidena sredstva, ki zna{ajo 10,5 milijonov SIT za URE in 
19 milijonov SIT za OVE, na podro~ju URE zadostovala {e za 
odpiranje v tem mesecu, sredstva za projekte OVE pa {e na 
odpiranju, predvidenem za 19. december.

Vrsta kurilne
naprave

[tevilo KN
( - )

Investicija KN
(SIT)

Mo~ KN
(kW)

Podeljena nepovratna sredstva
(SIT)

KN na polena 59 50.360.907 1.957 15.145.291

KN na pelete 6 5.305.996 265 1.768.670

KN na sekance 20 51.081.876 1.206 10.000.000

Skupaj 85 106.748.779 3.428 26.913.961

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

Sofinanciranje mednarodnih projektov
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih 

projektov na podro~ju u~inkovite rabe in obnovljivih virov 
energije za leto 2003, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 

Dodatne informacije: mag. Boris Selan, tel.: 01/300 69 98, 
e-po{ta: boris.selan@gov.si

Lesna biomasa v gospodinjstvih

Javni razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom 
za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih za 
leto 2003 je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 19-21/03. 
Nepovratna sredstva se dodeljuje za vgradnjo kurilnih naprav 
(KN) na polena, pelete in sekance za centralno ogrevanje 
na lesno biomaso. Na razpisu v letu 2003 lahko sodelujejo 
gospodinjstva na obmo~ju Republike Slovenije, ki so izvedla 
enega od ukrepov od 1. septembra 2002 naprej. Leta 2002 so 
namre~ sredstva po{la septembra, razpis za leto 2002 pa je bil 
uradno zaprt 11. 10. 2002.

Letos smo od aprila do oktobra prejeli 101 vlogo: 69 vlog 
za kurilne naprave na polena s prigrajenimi hranilniki toplote, 
8 vlog za kurilne naprave na pelete ter 24 vlog za kurilne 
naprave na sekance. Odobrili smo sofinanciranje 85 kurilnih 
naprav, zavrgli pa 16 vlog, od tega 10 za kurilne naprave na 
polena, 2 za pelete in 4 za sekance. Glavni razlog za zavrnitev 
so bile neustrezne tehni~ne karakteristike kurilnih naprav (5), 
ker univerzalne kurilne naprave na trda goriva ne dosegajo 
zahtevanih karakteristik, navedenih v razpisni dokumentaciji. 
Naslednji razlog za zavrnitev vloge je, da vloge niso bile 
dopolnjene v predpisanem roku (4). Pri  teh je iz dokumentacije 
razvidno, da vloge niso bile dopolnjene, ker kurilne naprave 
niso imele ustreznih tehni~nih karakteristik. So pa {e naslednji 
razlogi: sistem je obratoval pred rokom, navedenim v razpisni 

{t. 75/03, je bilo podprtih 9 mednarodnih projektov, v katere 
so vklju~eni slovenski izvajalci. V nadaljevanju so navedeni 
nazivi projektov in njihovi izvajalci.

Sofinancirani bodo {tirje projekti, ki potekajo v sklopu 
programa SAVE: Izobra`evanje prodajne mre`e za energetsko 
var~ne gospodinjske aparate (Institut “Jo`ef Stefan”; IJS), 
Indikatorji energetske u~inkovitosti v dr`avah srednje in 
vzhodne Evrope (IJS), Energijske oznake - spodbujanje okolju 
prijaznih odlo~itev (Gradbeni in{titut - ZRMK; GI - ZRMK) 
in Vzpostavitev borze za pogodbeno zni`anje stro{kov za 
energijo v vzhodni Evropi (IJS).

V okviru programa ALTENER bo sofinanciran projekt 
Promocija biomasnih ogrevalnih sistemov v ve~jih stavbah 
(Agencija za prestrukturiranje energetike).

Sofinancirani bodo tudi {tirje projekti OPET za promocijo 
energetskih tehnologij: OPET Stavbe (GI - ZRMK, Fakulteta 
za strojni{tvo v Ljubljani; FS), OPET Kogeneracija & daljinsko 
ogrevanje in hlajenje (IJS), OPET Zelena elektrika (FS, IJS) in 
OPET ^ista fosilna goriva (FS). O rezultatih projektov bomo v 
biltenu poro~ali sproti.

dokumentaciji (3), ra~un se glasi na pravno osebo oz. 
samostojnega podjetnika (2), sistemu centralnega ogrevanja na 
polena ni bil prigrajen ustrezno velik hranilnik toplote (1), vloga 
ni bila dopolnjena z vsemi potrebnimi dokumenti (1).

Agencija je tako v letu 2003 podprla vgradnjo 59 kurilnih 
naprav na polena, 6 kurilnih naprav na pelete in 20 na sekance. 
Gospodinjstva so v te kurilne naprave investirala ve~ kot 100 mili-
jonov SIT in prejela skoraj 27 milijonov SIT nepovratnih sredstev.

^e bodo izpolnjeni pogoji za izvr{evanje leto{njega 
prora~una do konca prora~unskega leta, bo letos opravljeno {e 
odpiranje vlog novembra.

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

Kurilne naprave 
na polena 
56,3 %

Kurilne naprave 
na sekance 

37,2 %

Kurilne
naprave na pelete

6,6 %

Porazdelitev nepovratnih sredstev za KN na lesno biomaso
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Prijavljena projekta za
Vransko in Ko~evje

V okviru projekta “Odstranitev ovir za pove~ano izrabo lesne 
biomase v Sloveniji”, ki ga sofinancirata dr`ava Slovenija in Sklad 
za svetovno okolje (GEF) v okviru Programa Zdru`enih narodov 
za razvoj (UNDP) sta na javni razpis za oddajo nepovratnih 
sredstev in kapitalskih vlo`kov za investicijske projekte za 
izvedbo daljinskih ogrevanj na lesno biomaso, ki je bil objavljen 
6. junija 2003 (Uradni list RS, {t. 54/2003), prispeli do zdaj 
vlogi za izgradnjo daljinskih sistemov za ogrevanje na biomaso 
v Ko~evju in na Vranskem. Oba projekta kandidirata tudi na 
razpisu za pridobitev kredita Ekolo{ko razvojnega sklada RS.

Medtem ko je ponudnik Komunala Ko~evje po pripombah 
projektne skupine GEF in Ekolo{ko razvojnega sklada RS svojo 
vlogo dopolnil, ponudnik Energetika Vransko svoj projekt 
{e usklajuje s strate{kim partnerjem. Oba projekta sta bila 
predstavljena ~lanom usmerjevalnega odbora projekta GEF, 
ki je na svoji seji 27. oktobra 2003 obravnaval obe vlogi in se 
odlo~il, da na~eloma odobri projekt za Ko~evje, medtem ko je 
treba vlogo za projekt na Vranskem {e dopolniti.

Omenjeni razpis je {e vedno odprt, in sicer najpozneje do 
februarja 2005. Ocenjujemo, da bodo razpolo`ljiva sredstva 
v okviru javnega razpisa zado{~ala za sofinanciranje {e dveh 
projektov. Investitorje, ki pripravljajo projekt daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso, torej vabimo, da predlo`ijo vloge 
oziroma se za potrebne informacije o rokih in razpolo`ljivih 
sredstvih oglasijo na AURE.

Promocija lesne biomase

V sodelovanju z ob~inama Vransko in Ko~evje je SPEM 
Komunikacijska skupina maja in julija 2003 izvedla v 
ob~inah prvo fazo svetovanja v zvezi s komuniciranjem 
projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). 
Komunikacijski cilji so bili: (i) ugotoviti dejansko zanimanje za 
priklju~itev na sistem DOLB; (ii) omogo~iti premik v razmi{ljanju 
morebitnih uporabnikov (od “cena je odlo~ilen dejavnik” 
do “cena je le eno od meril za priklju~itev”; (iii) pove~ati 
zanimanje novih porabnikov za priklju~itev; (iv) pove~ati 
informiranost ob~anov o sistemu DOLB; (v) potencialnim 
uporabnikom ponuditi podlago za odlo~anje o priklju~itvi 
na DOLB; (vi) vzdr`evati pozitivno naravnanost javnosti do 
projekta DOLB. Organiziranih je bilo ve~ delavnic z ob~ani, na 
podlagi katerih je SPEM oblikoval priporo~ila za nadaljevanje 
dolgoro~ne komunikacijske podpore posameznemu projektu 
DOLB. Za pospe{eno komuniciranje s potencialnimi odjemalci 
daljinske toplote je bil pripravljen koncept informacijske to~ke, 
nadgradnje spletnih strani ob~in na podro~ju lesne biomase 
in strokovne podlage za izra~un stro{kov ogrevanja na spletni 
strani. Izvedene komunikacijske aktivnosti so bile podprte s 
sporo~ili za medije na lokalni in dr`avni ravni.

Oktobra je SPEM pripravil dolgoro~ni komunikacijski 
na~rt, ki projektni skupini GEF omogo~a na~rtovanje in 
izvedbo komunikacijskih aktivnosti, povezanih z okoljskimi 
in ekonomskimi izzivi pri energetski rabi lesne biomase za 
posamezne ciljne javnosti.

Usposabljanje za na~rtovanje daljinskih 
sistemov na lesno biomaso

Dvodnevni seminar za usposabljanje na~rtovalcev daljinskih 
sistemov na lesno biomaso je bil 29. in 30. septembra v Sori 
pri Medvodah. Priznani tuji strokovnjaki Grant Ballard-Tremeer 
iz Eco Ltd, Velika Britanija, Roy Ellenbroek iz BTG, Nizozemska, 
in Horst Scheuer iz LEV, Avstrija, so predstavili svoje izku{nje 
pri na~rtovanju in pripravi projektov daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso. Predavanja so vsebovala naslednje teme: lesna 

biomasa kot gorivo, tehni~ne zna~ilnosti sistemov daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso, tehno-ekonomsko vrednotenje 
projektov, financiranje in izdelava poslovnih na~rtov, izdelava 
{tudij izvedljivosti za daljinska ogrevanja na lesno biomaso 
itd. Slovenske izku{nje sta na seminarju predstavila Damjan 
Mulej iz podjetja EL-TEC Mulej, ki je pojasnil izku{nje iz 
projekta daljinskega ogrevanja v Preddvoru, ki `e obratuje, in 
Franko Nemac iz Agencije za prestrukturiranje energetike, ki 
je predstavil novej{i {tudiji izvedljivosti za projekta daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso v Ko~evju in na Vranskem.

35 udele`encev, med njimi najve~ predstavnikov organizacij, 
ki `e izdelujejo {tudije izvedljivosti za ob~ine, in predstavnikov 
ob~in in podjetij, pobudnikov projektov daljinskega ogrevanja, 
je aktivno spremljalo predavanja in zelo ugodno ocenilo 
vsebino in izvedbo seminarja.

Drugi seminar z enako vsebino bomo pripravili 24. in 
25. novembra 2003 v Jarenini pri Mariboru. Predavanja 
bodo simultano prevajana iz angle{~ine. Kotizacija zna{a 
7.000 SIT in vklju~uje gradivo, kosilo in osve`ilne napitke. 
Vse, ki `elite pridobiti znanja za pripravo projektov 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, vabimo, da svojo 
udele`bo prijavite na naslov: Zveza dru{tev za biomaso 
Slovenije, mag. Martina [umenjak, tel.: 02/644 90 58 ali 
031 579 551.

Informacije o projektu GEF: mag. Damir Stani~i} in Lojze 
[ubic, tel.: 01/300 69 90, e-po{ta: damir.stanicic@gov.si 
in lojze.subic@gov.si.
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Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
v ob~ini Cankova

V soboto, 18. oktobra 2003, so minister za okolje, prostor 
in energijo mag. Janez Kopa~, direktor Agencije RS za 
u~inkovito rabo energije Franc Beravs in `upan ob~ine Cankova 
Drago Vogrin~i~ v Cankovi slovesno predali namenu nov sistem 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Nalo`bo, vredno 
nekaj ve~ kot 74,3 milijone tolarjev, ki pomeni nov korak v 
pribli`evanju cilju 12 % obnovljivih virov v primarni energiji do 
leta 2010, je z nepovratnimi sredstvi v vi{ini 47,1 % upravi~enih 
stro{kov podprla tudi Agencija.

Naselje Cankova, ki le`i na skrajnem jugozahodu Gori~kega, 
se v pisanih virih prvi~ omenja `e leta 1212. Zaradi lege ob 
neko~ pomembni poti iz Gradca preko avstrijske Radgone in 
Cankove do Budimpe{te se je kraj takrat razvil v mo~no trgovsko 
sredi{~e. Danes sodi ob~ina Cankova, ki je postala samostojna 
leta 1999, z nekaj ve~ kot 2.100 prebivalci in 31 km2 povr{ine 
med manj{e ob~ine v Sloveniji. V njej prevladuje kmetijstvo, ki s 
pridelavo zdrave prehrane spodbuja razvoj turizma, turisti~nih 
kmetij in vinskih kleti, turisti~ni jedri ob~ine pa sta tudi Ledavsko 
jezero, nastalo pred dvajsetimi leti z zajezitvijo reke Ledave, in 
Vinska turisti~na cesta Gori~ko. Poleg kmetijstva se prebivalci 
dodatno zaposlujejo tudi v Murski Soboti, pri manj{ih obrtnikih 
v ob~ini ter v sosednji Avstriji.

sistem na lesne sekance, ki jih dobavlja ob~insko podjetje. Za 
rezervo in pokrivanje konic je v gasilskem domu name{~en 
{e toplovodni kotel z mo~jo 500 kW na ELKO. Kotlovnica 
je z obstoje~imi sistemi centralnega ogrevanja uporabnikov 
povezana z lokalnim toplovodnim omre`jem in toplotnimi 
podpostajami, name{~enimi v nekdanjih kotlovnicah. Na sistem 
za oskrbo s toploto so trenutno `e priklju~eni osnovna {ola, 
ob~ina, `upni{~e s cerkvijo, gasilski dom z vrtcem, zdravstveni 
dom, lekarna in trgovina, individualne hi{e pa se bodo nanj 
priklju~ile do leta 2005, ko bo ta faza projekta kon~ana.

Nazivna toplotna mo~ kotla 800 kWt

Letna proizvodnja toplote 1.044 MWh

Letni izkoristek 80 %

Vrsta goriva sekanci

Letna poraba goriva 522 m3

Temeljni tehni~ni podatki nalo`be v Cankovi

Obnovljivi viri energije
na Kokr{kem sedlu

Leto{nje leto je za slovensko planinstvo posebnega pomena, 
saj mineva natanko 225 let od prvega pristopa na Triglav. 
^edalje ve~ja mno`i~nost in nara{~ajo~e zahteve obiskovalcev 
gora pa ob~utljivi alpski prostor vedno bolj ogro`ajo. Z `eljo v 
kar najve~ji meri prispevati k ohranitvi in varstvu Alp, si zato v 
Planinski zvezi Slovenije (PZS) prizadevajo tudi, da bi planinske 
ko~e ekolo{ko neprimerne dieselske agregate nadomestile s 
sistemi za izrabo obnovljivih virov, zlasti sonca in vetra, za 
proizvodnjo elektri~ne energije.

Planinsko dru{tvo Kamnik (PD Kamnik), ki letos praznuje 
`e 110-letnico obstoja in je najstarej{e planinsko dru{tvo v 
Sloveniji, za potrebe razsvetljave, radijskih zvez in pogona 
ekolo{kih ~istilnih naprav za odpadne vode v svojih postojankah 

V Cankovi je bil navzo~ tudi minister za okolje,
prostor in energijo

K odlo~itvi za izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso v ob~ini je botrovalo ve~ razlogov. Zaradi prehoda 
z ekstra lahkega kurilnega olja na lesno biomaso, sekance, so 
bodo zmanj{ali tako stro{ki ogrevanja kot tudi emisije {kodljivih 
snovi in s tem obremenitve okolja. Uporaba lesne biomase bo 
pripomogla tudi k uresni~evanju nacionalnih strate{kih ciljev 
na podro~jih ekologije in energetske neodvisnosti, ~i{~enje 
zdaj zanemarjenih in zara{~enih gozdov pa k razvoju turizma. 
^istej{i zrak, urejeno okolje in tudi kak{no novo delovno mesto 
pa bodo prispevali k dvigu kakovosti `ivljenja v ob~ini.

V ob~ini so projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
zasnovali v ve~ korakih. V prvi fazi, ki je v veliki meri ̀ e kon~ana, 
je bil v prostorih ̀ e obstoje~e kotlovnice v O[ Cankova name{~en 
kotel na biomaso, toplotne mo~i 800 kWt, in urejeno skladi{~e 
biomase. Po dogovoru z uporabniki, da cena koristne energije 
iz sistema daljinskega ogrevanja ne sme presegati 80 do 85 % 
cene koristne energije, pridobljene iz ekstra lahkega kurilnega 
olja (ELKO), in glede na trenutne cene lesne biomase, obratuje Aero diagram lokacije vetrnice za drugo polovico julija 2002
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V drugi fazi projekta bo ob~insko podjetje za pripravo 
biomase svoje sekance, brikete in pelete ponudilo tudi na trgu, 
v tretji fazi projekta pa bo zgrajena {e toplarna za ogrevanje 
industrijske obrtne cone in opravljena {iritev sistema daljinskega 
ogrevanja ob~ine Cankova.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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na Kamni{kem in Kokr{kem sedlu `e ve~ let uporablja v solarnih 
sistemih proizvedeno elektri~no energijo. Dru{tvo je tako 
deloma `e razbremenilo delovanje obstoje~ih agregatov in 
zmanj{alo obremenitve okolja. Ker pa tako proizvedena elektrika 
ni zadostovala za pokritje vseh potreb, so lani na Kamni{kem 
sedlu postavili {e vetrno elektrarno, letos pa so se za izvedbo 
podobnega projekta odlo~ili tudi na Kokr{kem sedlu.

Prvo ko~o je na Kokr{kem sedlu leta 1897 zgradilo Nem{ko-

avstrijsko planinsko dru{tvo. Po 1. svetovni vojni je ko~o 
prevzelo Slovensko planinsko dru{tvo, po 2. svetovni vojni pa 
PD Kamnik. Leta 1966 so Cojzovo ko~o, ki stoji 1.793 metrov 
visoko, obnovili in pove~ali, leto kasneje napeljali tovorno 
`i~nico iz Konca v Kamni{ki Bistrici, leta 1986 pa vodo iz skoraj 
kilometer oddaljenega izvira. Zadnji~ je bila ko~a, ki ima danes 
135 le`i{~, obnovljena in raz{irjena leta 1988.

PD Kamnik je `e dve leti, preden so se odlo~ili za nalo`bo v 
vetrno elektrarno, dvakrat dnevno, ob 10. in 15. uri, opravljalo 
meritve hitrosti vetra na treh lokacijah na Kokr{kem sedlu. 
Meritve so pokazale, da je najprimernej{a lokacija za namestitev 
elektrarne nad ko~o v smeri proti Grintavcu, kjer hitrost vetra 
naraste vse do 35 m/s, popolnega brezvetrja pa tako reko~ ni 
nikoli. Na tem mestu je danes na 9,6 metrov visokem stebru, 
ki je vbetoniran v podstavek in zasidran z jeklenimi vrvmi, 
name{~en vetrni agregat izhodi{~ne mo~i 1,4 kW. Vetrnica s 
tremi razstavljivimi kraki premera 3,12 m proizvaja elektri~ni 
tok napetosti 24 V, ki se shranjuje v akumulatorski bateriji 
2.000 Ah/24 V, iz katere se potem napajajo kon~ni porabniki.

Z namestitvijo vetrne elektrarne, ki je za~ela poskusno 
obratovati septembra letos, so na Kokr{kem sedlu zagotovili 
celosten sistem oskrbe z elektri~no energijo iz obnovljivih virov 

Vetrni agregat na Kokr{kem sedlu

Informacijski list o kvalificirani
proizvodnji elektri~ne energije

S kvalificirano proizvodnjo elektri~ne energije pridobivamo 
na okolju prijazen na~in zeleno elektri~no energijo. Status kvali-
ficiranega proizvajalca (KP) elektri~ne energije lahko pridobi 
proizvajalec, ki toploto in elektri~no energijo z nadpovpre~nim 
dejansko dose`enim izkoristkom pridobiva iz fosilnih goriv v 
sistemu soproizvodnje toplote in elektri~ne energije (SPTE) ali 
pa za to ekonomi~no in okolju prijazno izkori{~a odpadke ali 
obnovljive vire energije (OVE).

Status kvalificiranega proizvajalca na podlagi predlo`ene 
vloge in v skladu z Uredbo o pogojih za pridobitev statusa KP 
elektri~ne energije (Uradni list RS, {t. 29/01 in 99/01) proizva-
jalcu odobri minister, pristojen za energetiko. Poleg kvalificira-
nih elektrarn ali toplarn na komunalne odpadke ter toplarn 
za daljinsko ogrevanje in industrijskih toplarn sodijo med KP 
tudi male hidroelektrarne z mo~jo do 10 MW ter kvalificirane 
elektrarne na biomaso, vetrno, son~no ali geotermalno ener-
gijo ali njihovo kombinacijo. Proizvedeno elektri~no energijo 
lahko kvalificirani proizvajalec po enotnih letnih cenah, dolo~-
enih s Sklepom o cenah in premijah za odkup elektri~ne ener-
gije od KP (Uradni list RS, {t. 
25/02) prodaja upravljavcu 
javnega omre`ja, na katerega 
je priklju~en. ^e elektriko 
prodaja neposredno kon~-
nim porabnikom ali trgov-
cem z elektri~no energijo, pa 
je upravi~en do premije na 
prodano elektriko.

Leta 2001 je Slovenija 
24,8 % elektrike proizvedla 
v velikih hidroelektrarnah z 
mo~jo nad 10 MW, v malih 
HE in industrijskih sistemih 
SPTE pa {e 4,4 % ali skupaj 
29,2 %, leta 2010 pa naj bi iz OVE pokrivala 33,6 % vseh potreb 
po elektri~ni energiji in podvojila dele` SPTE glede na leto 2002. 
Kvalificirana proizvodnja naj bi tako pripomogla k ve~ji zaneslji-
vosti in konkuren~nosti oskrbe z energijo ter obenem zmanj{ala 
negativne vplive proizvodnje elektrike na okolje.

Podrobnej{e informacije o kvalificirani proizvodnji elektri~ne 
energije so zbrane tudi v informacijskem listu “Kvalificirani 
proizvajalci elektri~ne energije”, ki ga je s sofinanciranjem AURE 
pripravila ApE d.o.o., Agencija za prestrukturiranje energetike, 
kjer informacijski list lahko tudi dobite (telefon: 01/586 38 70 
ali e-po{ta: info@ape.si).

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

energije, dodatno zmanj{ali emisije {kodljivih snovi, omogo~ili 
namestitev hladilnika za shranjevanje hrane in hidroforja 
za normalno obratovanje sanitarij ter zmanj{ali stro{ke 
proizvodnje elektrike. Nalo`bo, ki je zna{ala 6,2 milijona SIT, 
od tega je nekaj ve~ kot 2 milijona odpadlo na gradbena dela, 
ki so jih v dru{tvu opravili sami, okoli 4 milijone pa na tehni~no 
opremo, sta s svojimi sredstvi omogo~ila tudi PZS in AURE.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU
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Seminarja programa GreenLight

Oktobra 2003 sta v Ljubljani in Mariboru potekala 
seminarja o energetsko u~inkoviti razsvetljavi z naslovom 
“Program GreenLight - prostovoljno do energetsko u~inkovite 
razsvetljave”. Program GreenLight je prostovoljna iniciativa 
Evropske komisije za zmanj{anje emisij toplogrednih plinov v 
javnem in industrijskem sektorju z namenom, da se partnerji 
(podjetja, javna ali privatna) pred Evropsko komisijo obve`ejo, 
da bodo, kadar je to ekonomsko upravi~eno in se raven 
osvetlitve s tem ohrani ali izbolj{a, uporabljali samo energetsko 
var~ne tehnologije in postopke pri razsvetljavi.

Seminarski prostor Siteca z vzor~nimi svetili

@ivahno vzdu{je seminarja o “zeleni” elektriki 

Promocija energetske izrabe bioplina

Slovenski E-Forum je 26. 9. 2003 v Pari`ljah pri Braslov~ah 
organiziral strokovni seminar o energetski izrabi bioplina. 
Seminar je del informacijsko-izobra`evalnega projekta 
Bioplinska ofenziva, ki ga sofinancira AURE, in se navezuje 
na INTERREG 3A projekt “Biogasofenzive”, katerega nosilec 
je LEV Steiermark, koordinator pa Lokale Energieagentur 
Südoststeiermark (LEA). Seminar je obravnaval okvirne pogoje 
za spodbujanje investicij v energetsko izrabo bioplina, ocene 
bioplinskega potenciala za Slovenijo, razli~ne tipe tehnologij za 
proizvodnjo bioplina in vklju~evanje energetske rabe bioplina v 
lokalne energetske zasnove. Velik poudarek je bil dan s pravnim 
redom EU usklajenim predpisom o ravnanju z organskimi oz. 
`ivalskimi odpadki, ki niso namenjeni prehranjevanju ljudi. 
Seminarja se je udele`ilo okoli 20 predstavnikov projektantskih 
podjetij, ob~in in kmetov, ki so si ob zaklju~ku ogledali tudi 
pred kratkim namenu izro~en sodoben objekt za proizvodnjo 

5. konferenca SLOBIOM 2003

Na leto{nji konferenci Instrumenti ekonomske politike za 
regijo jugovzhodne Evrope, ki je potekala 29. in 30. septembra v 
Ljubljani, je sodelovalo okoli 100 udele`encev iz 14 dr`av. ^astni 
pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije dr. 
Janez Drnov{ek, pozdravni nagovor pa so imeli predsednik 
Dr`avnega sveta RS Janez Su{nik, predsednik Dr`avnega 
zbora RS Borut Pahor, direktor AURE Franc Beravs, predsednik 
Evropske zveze za biomaso dr. Dan Asplund in predsednica 
Zveze dru{tev za biomaso Slovenije mag. Martina [umenjak. 
Na konferenci so bili predstavljeni dose`ki izrabe OVE v dr`avah 
zahodne in vzhodne Evrope ter trg OVE, ki je v Evropi najbolj 
cveto~a dejavnost. Govorniki so pozdravili iniciativo SLOBIOM-a, 
ki je `e tretjo leto zapored organiziral konferenco za regijo JV 
Evrope, da se v tem delu Evrope pospe{i uvajanje OVE in tako 
dose`e pozitivni u~inek na razvoj teh de`el ter obenem izpolnijo 
obveznosti iz kjotskega protokola.

Mag. Martina [umenjak, Zveza dru{tev za biomaso Slovenije

“Zelena” elektrika v Sloveniji

V Ljubljani je 3. oktobra letos na Fakulteti za strojni{tvo in v 
organizaciji Centra za energetske in ekolo{ke tehnologije Fakultete 
za strojni{tvo ter Agencije za prestrukturiranje energetike potekal 
mednarodni seminar z naslovom “Premagovanje ovir in izku{nje 
pri pridobivanju zelene elektrike”.

Obeh seminarjev se je udele`ilo preko 50 udele`encev. 
Seminar v Ljubljani je potekal na Centru za energetsko 
u~inkovitost Instituta “Jo`ef Stefan”, mariborski pa v u~ilnici 
podjetja Siteco, kjer so bila predavanja o u~inkoviti in kakovostni 
razsvetljavi {e dodatno obogatena z demonstracijo razli~nih 
vrst osvetlitev in tehni~nih izbolj{av na podro~ju razsvetljave. 
Dodatne informacije o programu GreenLight na spletni strani: 
http://www.rcp.ijs.si/greenlight.

Mag. Toma` Fatur, IJS/CEU

bioplina na kmetiji g. Antona Flereta v bli`njem Letu{u. Ve~ o 
seminarju in projektu na www.ljudmila.org/sef.

Andrej Klemenc, Slovenski E-Forum

Seminarja, na katerem so se navzo~i seznanili zlasti z razli~nimi 
strategijami pridobivanja “zelene” elektrike v Sloveniji, se je 
udele`ilo ve~ kot 65 slu{ateljev. Slednjim je podro~je pridobivanja 
zelene elektrike in na~ine za premagovanje s tem povezanih ovir 
prikazalo 12 predavateljev, uglednih strokovnjakov s podro~ja 
pridobivanja elektri~ne energije iz obnovljivih virov. Enodnevni 
seminar se je zaklju~il z okroglo mizo, ki jo je vodil g. Franko 
Nemac. Udele`enci so se strinjali, da je zelena elektrika v ~asu 
elektri~nih mrkov po svetu za Slovenijo zelo pomembna in da 
so cene, ki jih kvalificiranim proizvajalcem elektri~ne energije 
zagotavlja dr`ava, tudi podjetni{ki izziv.

Dr. Uro{ Stritih in Gregor Zupan, UL-FS CEET

V za~etku leto{njega leta je AURE objavila javni razpis za sofi-
nanciranje informativnih, ozave{~evalnih in promocijskih dejav-
nosti za u~inkovito rabo in obnovljive vire energije. V nadalje-
vanju predstavljamo nekatere izmed sofinanciranih seminarjev.
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spodbud EU, namenjenih podpori lokalnim skupnostim pri 
razvoju trajnostnih kot tudi visoko energijsko u~inkovitih 
konkretnih projektov. Lokalne skupnosti, ki sodelujejo v okviru 
programa, si morajo prizadevati za skladno energetsko poli-
tiko, ki kombinira znaten dele` obnovljivih virov energije (OVE) 
z inovativnimi tehnologijami in sistemi za zmanj{anje rabe 
energije in obenem prispeva k izbolj{anju kakovosti bivanja 
prebivalcev. V programu lahko sodelujejo tako nove kot tudi 
`e obstoje~e lokalne skupnosti v dr`avah ~lanicah EU, pa tudi 
dr`avah, ki so v procesu priklju~evanja.

Za tipi~en projekt v okviru programa Concerto bo EU 
iz sklopa 6. okvirnega programa predvidoma prispeval 
sredstva, vredna od 5 do 15 milijonov €, vendar ne ve~ 
kot 35 % upravi~enih stro{kov projekta. Sofinanciranje 
je namenjeno demonstracijskim projektom, ki so deloma 
raziskovalno usmerjeni, izpeljani z mednarodnim 
sodelovanjem na ravni EU in vklju~ujejo dejansko vgradnjo 
novih, obnovljivih in energetsko u~inkovitih tehnologij. 
Razpis za prve projekte v okviru programa Concerto je 
bil objavljen junija letos (http://www.rtd.si/slo/6op/podr/
trajraz/ensis/razpisi/03/drugi-razp-170603.asp), rok za 
oddajo predlogov pa je 17. december 2003. Skupna 
vrednost razpisa je 175 milijonov €, od tega je za 
trajnostne energetske sisteme, kamor sodi tudi Concerto, 
razpisanih 107 milijonov €.

Za vrednotenje potenciala za izbolj{anje izdelkov z 
vidika varstva okolja bo treba v skladu z Direktivo za 
vsako stopnjo `ivljenjskega cikla izdelka oceniti naslednje 
okoljske parametre:
• predvidena poraba materiala, energije in drugih virov,
• pri~akovane emisije v zrak, zemljo in vodo,
• pri~akovano onesna`enje s hrupom, vibracijami, 

sevanjem in elektromagnetnimi polji,
• pri~akovana koli~ina in vrsta nastalih odpadkov,
• mo`nosti za ponovno uporabo celotnega ali delov 

izdelka, recikliranje.

Predlog Direktive o ekolo{kem 
oblikovanju izdelkov

Proizvodnja, distribucija, uporaba in ravnanje z izdelki, ki 
so porabniki energije, po preteku njihove `ivljenjske dobe, 
pomembno vplivajo na okolje. Poraba energije pospe{uje nasta-
nek podnebnih sprememb, na okolje pa vplivajo tudi poraba 
materiala in naravnih virov, koli~ina in vrsta nastalih odpadkov 
ter spro{~anje nevarnih snovi. Po nekaterih ocenah je ve~ kot 
80 % vseh z izdelki povezanih vplivov na okolje dolo~eno `e v 
fazi oblikovanja izdelka. Zgodnje vklju~evanje vpra{anja varstva 
okolja v proces razvoja izdelka tako predstavlja naju~inkovitej{i 
na~in za zmanj{anje obremenitev okolja in izbolj{anje izdelkov.

Da bi omogo~ili prost pretok blaga v EU, pove~ali kakovost 
izdelkov in zmanj{ali negativne vplive na okolje, je Evropska 
komisija septembra letos odobrila predlog nove evropske 
direktive o okolju prijaznem oblikovanju izdelkov, ki so porabniki 
energije, kot so npr. elektri~ne, elektronske in ogrevalne naprave 
(http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/
index.htm). Direktiva uvaja izraz “ekolo{ko oblikovanje” (angl. 
Eco-design), ki je namenjeno izbolj{anju izdelkov z vidika varstva 
okolja v njihovem celotnem `ivljenjskem ciklu s sistemati~nim 
vklju~evanjem okoljskih vidikov `e v fazo oblikovanja izdelkov. 
Jasne in v vsem EU veljavne smernice za ekolo{ko oblikovanje 
izdelkov bodo prepre~ile, da bi neskladja med nacionalnimi 
zakonodajami dr`av ~lanic postala ovira za trgovanje v EU, 
obenem pa bodo prepre~ile tudi sprejemanje med seboj 
neusklajenih ukrepov, ki bi lahko povzro~ili celo pove~anje 
obremenitve okolja. Odstranitev strupene snovi iz izdelka, npr. 
`ivega srebra iz `arnic, bi lahko povzro~ila pove~anje porabe 
energije, posledica pa bi bilo lahko tudi pove~anje negativnega 
vpliva na okolje v primerjavi z izhodi{~nim stanjem. Predlog 
Direktive ne vsebuje neposredno zahtev za posamezne izdelke, 
ampak dolo~a pogoje in merila za pripravo zahtev za tiste 
parametre izdelkov, ki so pomembni s stali{~a varstva okolja, 
kot je npr. poraba energije, in tako omogo~a njihovo hitro in 
u~inkovito izbolj{anje.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Program Concerto za lokalne skupnosti

Podobno kot dobra skladba harmoni~no povezuje zvoke 
razli~nih glasbil, tako dobra energetska strategija lokalne skup-
nosti povezuje razli~ne vire energije z energetsko u~inkovi-
timi tehnologijami. Program Concerto je ena pomembnej {ih Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Concerto bo lokalne skupnosti podprl pri vklju~evanju 
trajnostnih energijsko u~inkovitih strategij v trajnosten in 
kakovosten lokalni razvoj. Strategije morajo biti oblikovane 
v skladu s potrebami teh skupnosti, uporabljene re{itve pa 
prenosljive tudi v druge skupnosti. S strategijami dose`eno 
pove~anje dele`a izrabe OVE in u~inkovito ravnanje z 
energijo bo prebivalcem prineslo dolgoro~ne koristi. ^istej{e 
in prijetnej{e okolje bo izbolj{alo kakovost bivanja in zdravje 
ljudi, zmanj{anje porabe energije in uvajanje OVE pa bo kljub 
nara{~anju potreb po energiji in cen energije zmanj{alo stro{ke 
za oskrbo z energijo.

Tipi~en projekt Concerto bo potekal v sodelovanju lokalnih 
in regionalnih oblasti, javnih podjetij, ponudnikov energetskih 
storitev, energetskih agencij, podjetij, ki ponujajo inovativne 
tehnolo{ke re{itve, raziskovalnih skupin s podro~ja energetike 
in socio-ekonomskih vpra{anj ter kon~nih porabnikov energije, 
za njegovo uspe{no izvedbo pa je bistvenega pomena podpora 
lokalnih oblasti.
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http://www.
gov.si/aure/

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” bo izšla 19. decembra 2003.

ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkovSlovenska spletna stran o fotovoltaiki

Na svetovnem spletu je mogo~e na naslovu http:
//www.pvresources.com/ najti tudi zanimivo slovensko spletno 
stran. Njena zna~ilnost so {tevilne informacije s podro~ja 
fotovoltaike, ki vklju~ujejo tako fizikalno ozadje delovanja 
son~nih celic ter pregled razli~nih vrst son~nih celic in 
materialov za njihovo izdelavo kot tudi predstavitev lastnosti 
fotovoltai~nih modulov in primerov njihove uporabe, ki segajo 
vse od fotovoltai~nih sistemov, integriranih v stavbe, in javne 
razsvetljave, do letal na son~ne celice in umetni{kih projektov. 
Radovednej{i lahko izveste tudi nekaj o zgodovini fotovoltaike 
ali pa pobrskate med nekaterimi programskimi orodji za 
analizo fotovoltai~nih sistemov. Spletno stran odlikujejo tudi 
{tevilne zanimive povezave.

1. mednarodno strokovno sre~anje o bioplinu
Kako do izgradnje in obratovanja kakovostnih in ekono-
mi~nih bioplinskih naprav.
Datum: 12. - 14. november 2003 
Kraj Lipnica, Avstrija
Informacije: a.klammer@lev.at

Changing Paradigms in the Energy Sector:
EU Markets and beyond 
Mednarodno strokovno sre~anje ob 10-letnici obstoja 
Slovenskega E-Foruma. 
Datum: 13. - 14. november 2003
Kraj: Ljubljana, Slovenija 
Informacije: http://www.ljudmila.org/se-f (se-f@siol.net)

Vodenje projektov pogodbenega
zagotavljanja prihranka energije
Prakti~ni nasveti za potencialne naro~nike iz javnega sektorja.
Datum: 18. november 2003 
Kraj: Podgorica pri Ljubljani, Slovenija
Informacije: http://slovenia.clearcontract.net

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
Seminar o tehni~nih zna~ilnostih takih sistemov, o vredno-
tenju in financiranju projektov ...
Datum: 24. - 25. november 2003 
Kraj Jarenina pri Mariboru, Slovenija
Informacije: http://www.gov.si/aure

European Conference on Local Energy Action
Aktivnosti ob~in in regij za doseganje ciljev evropske ener-
getske politike.
Datum: 26. - 27. november 2003 
Kraj Bruselj, Belgija
Informacije: http://www.managenergy.net/conference/
 2003.html

District Heating in South Eastern Europe: 
Opportunities for Business and Environment
Ogrevanje stavb v okviru doseganja ciljev varovanja okolja, 
rabe OVE in URE.
Datum: 27. - 28. november 2003 
Kraj: Dunaj, Avstrija
Informacije: http://www.gfse.at

Najve~ toplotnih ~rpalk v ZDA

Poznavanje principa delovanja toplotnih ~rpalk sega v daljnje 
leto 1852, toplotne ~rpalke, kakr{ne poznamo danes, pa so bile 
zasnovane sredi prej{njega stoletja. Danes je na svetu vgrajenih 
okoli 800.000 toplotnih ~rpalk, ki za svoje delovanje jemljejo 
toploto iz tal. Njihova skupna instalirana mo~ je ocenjena 
na 9.500 MWt, letno pa proizvedejo 14.400 GWh toplote. 
Medtem ko je v ZDA vgrajenih ve~ kot 60 % vseh sistemov, ki s 
3.730 MWt predstavljajo 39 % vse instalirane mo~i, pa najve~, 
in sicer ve~ kot polovico vse proizvedene toplote, prispevajo 
toplotne ~rpalke na [vedskem, nadaljnjih 13 % pa {e sistemi v 
Nem~iji, [vici in Avstriji.


