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 BILTEN MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO

UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
RAZPISI EKO SKLADA

URE SEDAJ NA MG 

SPLETNO ENERGETSKO UPRAVLJANJE V ŠOLAH

RAZISKAVA REUS

V pripravi akcijski na~rt za obnovljivo energijo 

Tokrat gre zares! ^e že sami nismo zmogli dovolj politi~ne 
mo~i in modrosti, nas bo k disciplini prisilila Evropska unija. 
Letos aprila je bila sprejeta že zdaj znamenita direktiva 
o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(Direktiva 2009/28/ES), ki nam nalaga, da s 16 % OVE v struk-
turi rabe kon~ne energije v letu 2005 posko~imo na 25 % v 
letu 2020. To bo strahotno težka naloga, ki ji bomo težko kos.  
V primeru kr{itev nas ~aka opozorilo in {e kasneje tožba Komi-
sije. Skratka, pove~evanje deleža OVE postaja huda obveznost.

Prvi korak na tej poti je priprava Nacionalnega akcijskega 
na~rta za obnovljivo energijo za obdobje 2010-2020 (AN-OVE), 
ki ga moramo v Bruselj poslati do konca prihodnjega junija. 
V njem bodo zapisane na{e konkretne obveznosti po 
posameznih letih in zato bo ta dokument mo~no zaznamoval 
na{o prihodnost. Ta bo dobesedno obsedena z OVE in 
energetsko u~inkovitostjo. Tako je tudi prav, saj bo zmagovalec 
v tem procesu tudi zmagovalec v globalni tehnolo{ki revoluciji, 
ki smo ji pri~a. Težak, a vznemirljiv ~as je pred nami.

 
 mag. Janez Kopa~, generalni direktor Direktorata za energijo

Cilj AN-OVE je oceniti in dolo~iti potrebne kvantitativne 
vrednosti porabljene energije iz OVE po posameznih 
sektorjih in predlagati ukrepe, s katerimi bomo omo-
go~ili porabo želene koli~ine energije iz OVE. Poleg 
25 % deleža energije iz OVE v bruto porabi kon~ne energije 
v letu 2020 mora Slovenija v tem letu dose~i tudi 10 % delež  
energije iz OVE v porabi energije v prometu. Da bi Slovenija 
dosegla cilje glede deleža energije iz OVE, lahko v osnovi 
uporabi dva ukrepa, in sicer spodbujevalne programe ter 
ukrepe sodelovanja z državami ~lanicami in tretjimi državami.

V AN-OVE bo potrebno dolo~iti cilje glede deležev energije 
iz OVE v letih 2014, 2016, 2018 in 2020, posebej v prometu, 
pri proizvodnji elektri~ne energije ter za ogrevanje in hlajenje. 
Pri tem bo potrebno upo{tevati u~inke na~rtovanih ukrepov 

za pove~anje u~inkovitosti rabe kon~ne energije in ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti za dosego nacionalnih ciljev, vklju~no s 
sodelovanjem lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, 
predvidenimi statisti~nimi prenosi ali skupnimi projekti, 
nacionalnimi politikami za pove~anje obstoje~ih  in vklju~itev 
novih virov biomase, poenostavitvijo upravnih postopkov ter 
informiranja in usposabljanja posameznih ciljnih skupin.

V skladu z Direktivo 2009/28/ES je Evropska komisija 
sprejela Odlo~bo {t. 2009/28/ES o predlogi za nacionalne 
akcijske na~rte za obnovljivo energijo, ki jo je potrebno 
upo{tevati pri pripravi AN-OVE. 

AN-OVE pripravlja Ministrstvo za gospodarstvo v 
sodelovanju z Ministrstvom za promet, Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za okolje 
in prostor, Ministrstvom za zunanje zadeve, Službo Vlade 
RS za razvoj in evropske zadeve in Službo Vlade RS za 
podnebne spremembe. Za koordinacijo aktivnosti pri pripravi 
predloga AN-OVE je Vlada RS imenovala medresorsko 
delovno skupino. Prvo poro~ilo o pripravi AN-OVE je potrebno 
posredovati Vladi RS v prvi polovici decembra letos. 

Slovenija mora Evropski komisiji predložiti AN-OVE 
do 30. junija 2010, Direktivo 2009/28/ES pa je potrebno 
prenesti v na{ pravni red do 5. decembra 2010.  

 
 mag. Boris Selan, MG-DE



UèINKOVITO Z ENERGIJO / NOVEmbER 20092

RAZPISI

Subvencije za energetsko izrabo 
lesne biomase

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, {t. 
36/09 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete Trajnostna raba energije, objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 
2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 in Javni razpis za sofinanciranje 
individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 
in 2010 – KNLB 1.

Na 3. odpiranje so na razpis KNLB 1 prispele 3 vloge, ki jim 
je bilo odobreno sofinanciranje v vi{ini 305.000 evrov. Vklju~no 
s tem odpiranjem je bilo do sedaj odobreno sofinanciranje 
{estih projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v 
vi{ini 3.317.000 evrov in 18 projektov individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso v vi{ini 2.060.000 evrov.

Pregled vlog, ki so prispele na 4. odpiranje, {e ni zaklju~en. V 
obravnavi sta 2 vlogi za projekta daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso in 8 vlog za projekte individualnih kotlovskih naprav.

Naslednja roka za dospelost vlog sta 7. januar 2010 
za razpis KNLB 1 in 14. januar 2010 za razpis DOLB 1.
    Med projekti, katerim je bilo odobreno sofinanciranje, je 
10 individualnih kotlovskih naprav na lesno biomaso že vgra-
jenih, medtem ko so sistemi daljinskega ogrevanja {e v gradnji.
    Na podlagi sprememb Zakona o državni upravi je izvajanje 
razvojne prioritete Trajnostna raba energije v okviru Operativnega 
programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013 s 1. novembrom prene{eno z Ministrstva 
za okolje in prostor na Ministrstvo za gospodarstvo.

Nova kotlovnica tovarne SVEA Zagorje v Litiji  
 
Nova kotlovnica tovarne SVEA Zagorje v Litiji 
 
 
Na podlagi sprememb Zakona o državni upravi je izvajanje razvojne prioritete Trajnostna 
raba energije v okviru Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013 s 1. novembrom prenešeno z Ministrstva za okolje in prostor na 
Ministrstvo za gospodarstvo. 
 
Potencialne prijavitelje (gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge pravne osebe 
zasebnega prava) vabimo, da si pogoje razpisov ogledate na spletni strani www.mg.gov.si.  
Morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko pošljete na elektronska naslova  
jani.turk@gov.si ali lojze.subic@gov.si. 

 
Lojze Šubic, MG −Direktorat za energijo 

 
 
 

Potencialne prijavitelje (gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike in druge pravne osebe zasebnega prava) vabimo, da 
si pogoje razpisov ogledajo na spletni strani www.mg.gov.si. 

Morebitna vpra{anja v zvezi z razpisno dokumentacijo 
lahko po{ljejo na elektronska naslova jani.turk�gov.si ali 
lojze.subic�gov.si.

 Lojze Šubic, MG-DE

Stanje na razpisih Eko sklada

Nepovratne finan~ne spodbude za ob~ane
Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih spodbud ob~anom 

za rabo obnovljivih virov energije in ve~jo energetsko 
u~inkovitost stanovanjskih stavb, ki je potekal od lanskega 
junija in je ponujal ob~anom 11,5 milijona evrov nepovratnih 
sredstev, je bil zaklju~en 9. oktobra. Do zadnjega, 70. odpiranja 
vlog, je prispelo skupaj 9.168 vlog, od tega najve~, 4.766 za 
naložbe v solarne ogrevalne sisteme, 446 vlog za celovito 
obnovo obstoje~ih stanovanjskih stavb, 238 vlog za gradnjo 
nizkoenergijskih in pasivnih hi{, 819 vlog za nakup in vgradnjo 
kotlov na lesno biomaso, 427 vlog za toplotno izolacijo fasad 
in 2.472 vlog za zamenjavo zunanjega stavbnega pohi{tva. 

Obdelava vlog {e poteka. Doslej smo odobrili 4,3 milijone 
evrov spodbud za solarne ogrevalne sisteme, ve~ kot milijon 
evrov za celovito obnovo 172 obstoje~ih stanovanjskih stavb, 
1,6 milijona evrov za novogradnjo 126 nizkoenergijskih ali 
pasivnih stanovanjskih hi{, 712 tiso~ evrov za namestitev kotlov 
na lesno biomaso, 527 tiso~ evrov za toplotno izolacijo fasad in 
883 tiso~ evrov za zamenjavo zunanjega stavbnega pohi{tva. 
Ob~anom, ki so naložbe že zaklju~ili in predložili ustrezno 
dokumentacijo, smo sredstva že izpla~ali, in sicer skupaj 3,8 
milijona evrov.

Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov

Od maja letos Eko sklad, ob upo{tevanju kasnej{ega 
povi{anja razpisanega zneska, ponuja 25 milijonov evrov 
ugodnih kreditov. Interes potencialnih kreditojemalcev je 
izjemno velik, saj je razpisno dokumentacijo kupilo že ve~ 
kot 120 potencialnih kreditojemalcev s skupnim na~rtovanim 
zneskom kreditov za ve~ kot 70 milijonov evrov. 

Doslej smo prejeli 49 vlog, odobrili pa smo 28 kreditov v 
skupni vrednosti 14,5 milijona evrov, od teh je ve~ kot 50 % 
sredstev namenjenih financiranju naložb v rabo obnovljivih 
virov energije, pri ~emer je najve~ sredstev, kar 5,3 milijona 
evrov, namenjenih za postavitev 13 son~nih elektrarn. 000000

 Vesna Vidi~, Eko sklad, j. s.
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Prenovljena direktiva za okoljsko 
primerno zasnovo izdelkov 

V Uradnem listu Evropske unije {t. 285 je bila objavljena 
Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za dolo~anje zahtev 
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 
(prenovitev).

Namen zahtev za okoljsko zasnovo izdelkov je zmanj{anje 
vplivov izdelkov na okolje. V zvezi s porabo energije med 
uporabo izdelka se dolo~i zahteve glede energetske u~inko- 
vitosti ali porabe energije tako, da so stro{ki kon~nih 
uporabnikov v življenjskem ciklusu izdelka minimalni.

S to direktivo, ki je stopila v veljavo 20. novembra, je 
razveljavljena dosedanja Direktiva 2005/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira 
za dolo~anje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, 
ki rabijo energijo. Spremembe v prenovljeni direktivi se  
nana{ajo izklju~no na raz{iritev podro~ja uporabe Direktive 
2005/32/ES z izdelkov, ki rabijo energijo, tudi na izdelke,  
ki vplivajo na rabo energije. Med na novo zajetimi izdelki  
naj omenimo okna, pipe in avtomobilske pnevmatike.

Edvard Ipavec, MG-DE 

PREDPISI

Nove uredbe Komisije za izdelke,  
ki rabijo energijo 

V Uradnem listu Evropske unije {t. 191 so bile julija 
objavljene {tiri uredbe Komisije, ki med drugim dolo~ajo 
minimalne zahteve za energetsko u~inkovitost elektro- 
motorjev, samostojnih obto~nih ~rpalk in obto~nih 
~rpalk, namenjenih vgradnji v izdelke, ter televizorjev in  
gospodinjskih hladilnih aparatov. Uredbe so neposredno 
obvezujo~e za vse države ~lanice.

Uredba za elektromotorje se nana{a na asinhronske 
elektromotorje mo~i od 0,75 do 375 kW. V industriji  
ti elektromotorji porabljajo okoli 70 % elektri~ne energije. Po- 
tencial za izbolj{anje u~inkovitosti elektromotornih sistemov 
zna{a približno 20 do 30 %. Eden od glavnih ukrepov je upo-
raba energetsko u~inkovitih elektromotorjev. Uredba dolo~a, 
da bodo morali elektromotorji na trgu EU od leta 2011 naprej 
izpolnjevati vse strožje zahteve po energijski u~inkovitosti v fazi 
uporabe. To je edini pomemben parameter okoljsko primerne 
zasnove elektromotorjev.

Razlog za sprejem uredbe za obto~ne ~rpalke je bil, da 
porabijo znaten del energije v ogrevalnih sistemih stavb, saj 
ve~ina teh ~rpalk deluje neprekinjeno, ne glede na ogrevalne 
potrebe. Pripravljalna {tudija je pokazala, da je v EU danih 
v promet vsako leto približno 14 milijonov ~rpalk. Od vseh 
faz njihovega življenjskega ciklusa ima prav faza delovanja 
najpomembnej{i u~inek na okolje s porabo energije, ki je 
zna{ala v letu 2005 okoli 50 TWh, kar ustreza 23 milijonom ton 

Energetska u~inkovitost sedaj na  
Ministrstvu za gospodarstvo

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, {t. 48/09) in sporazuma 
o ureditvi medsebojnih razmerij glede pristojnosti z dne 
23. oktobra 2009 je bila pristojnost za podro~je u~inkovite 
rabe energije s 1. novembrom prene{ena z Ministrstva za 
okolje in prostor na Ministrstvo za gospodarstvo. Sektor 
za aktivnosti u~inkovite rabe in obnovljivih virov energije 
je sedaj del Direktorata za energijo. Prenos vklju~uje tudi 
izvajanje razvojne prioritete Trajnostna energija v okviru 
Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013.

Objavljen pravilnik o  
energetskih izkaznicah

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, 
{t. 77/09 objavilo Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji 
energetskih izkaznic stavb. Predvidoma bo {e v leto{njem 
letu objavljen tudi Pravilnik o usposabljanju, licencah in 
registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih 
izkaznic, ki bo pravna podlaga za usposabljanje in licenciranje 
neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic. 
Predloga obeh pravilnikov sta bila predstavljena v februarski 
{tevilki biltena.

 
 Erik Poto~ar, MG-DE

emisij CO2. Poraba elektrike naj bi se do leta 2020 brez uvedbe 
posebnih ukrepov predvidoma pove~ala na 55 TWh.

Uredba za televizorje upo{teva ve~ okoljskih vidikov: pora-
bo elektri~ne energije v fazi uporabe, nevarne snovi, ki se  
uporabljajo pri proizvodnji televizorjev, in odpadke, ki nastanejo 
pri razgradnji televizorjev po koncu življenjske dobe. Letna 

poraba elektri~ne energije 
televizorjev v EU je bila leta 
2007 ocenjena na 60 TWh, kar 
ustreza 24 milijonom ton emisij 
CO2. Brez posebnih ukrepov bi 
se poraba elektri~ne energije do 
leta 2020 predvidoma pove~ala 
na 132 TWh.

Uredba za gospodinjske 
hladilne aparate uveljavlja 
zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov za elektri~ne 
gospodinjske hladilne aparate 
s prostornino shranje- 
valnega prostora do 1.500 
litrov. Okoljski vidiki, 
pomembni za to uredbo, so 
poraba energije v fazi uporabe 
in funkcije izdelka. Z uredbo 
se  ureja okolju prijaznej{a 
uporaba kon~nega uporabnika. 
Letna poraba elektri~ne 
energije teh izdelkov v EU je 
bila v letu 2005 okoli 122 
TWh, kar ustreza 56 milijonom  
ton emisij ekvivalenta CO2.

  Edvard Ipavec, MG-DE
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PREDPISIPORO^ILA, NA^RTI

Poro~ilo o izvajanju OP TGP do 2012
V prvem Poro~ilu o izvajanju Operativnega programa 

zmanj{evanja emisij toplogrednih plinov, ki je bilo pripravljeno 
leta 2008, je bilo ugotovljeno, da je bilo uresni~evanje 
programa slabo, saj se je od 26 ukrepov 16 ukrepov (62 %) 
izvajalo zadovoljivo, {tirje (15 %) delno zadovoljivo, {est ukrepov 
(23 %) pa nezadovoljivo. Nezadovoljivo so se izvajali vsi ukrepi 
v prometu (zmanj{anje specifi~nih emisij iz osebnih vozil, 
spodbujanje javnega potni{kega prometa, prehod tovornega 
prometa s cest na železnice, nadome{~anje fosilnih goriv z 
biogorivi) ter eden izmed ukrepov v proizvodnji elektri~ne 
energije in toplote (tehnolo{ka posodobitev termoelektrarn) 
ter industriji (spodbujanje soproizvodnje elektri~ne energije in 
toplote). Pri tem je potrebno poudariti, da je bilo v programu 
za doseganje kjotskega cilja v obdobju 2008-2012 (8 % nižje 
emisije glede na izhodi{~ne emisije), predvideno zadovoljivo 
izvajanje vseh ukrepov.   

   

Prvo poro~ilo je bila podlaga za sklep Vlade RS o pripravi 
prenovljenega in dopolnjenega programa. Sprejet je bil konec 
julija 2009.

Nov operativni program na za~etku vsebuje oceno izvajanja 
ukrepov za leto 2009, ki pa zaradi pomanjkanja podatkov ni 
popolna. Zato je bilo septembra pripravljeno drugo poro~ilo 
o izvajanju OP TGP. Ugotovitve kažejo {e slab{i rezultat kot pri 
prvem, saj se je {tevilo zadovoljivo izvajanih ukrepov zmanj{alo 
na 39 %, {tevilo delno zadovoljivih ukrepov se je pove~alo na 
26 %, nezadovoljivih pa na 35 %. Nezadovoljivo izvajanim ukre-
pom iz leta 2008 sta se pridružila {e ukrepa u~inkovita raba 
elektri~ne energije v gospodinjstvih ter lo~evanje posameznih 
frakcij odpadkov in njihova snovna raba ali reciklaža. Razvoj je 
torej ravno obraten od želenega. To se odraža tudi na poteku 
emisij toplogrednih plinov, ki {e vedno nara{~ajo, prve ocene za 

Komisija poziva k naložbam v 
nizkooglji~ne tehnologije

Evropska komisija je 7. oktobra 2009 pozvala javne organe, 
podjetja in raziskovalce naj združijo prizadevanja za razvoj 
tehnologij, ki so do leta 2020 potrebne za spopadanje s 
podnebnimi spremembami, za zagotavljanje zanesljive oskrbe 
EU z energijo in konkuren~nost gospodarstva. V predlogu o 
naložbah v razvoj nizkooglji~nih energetskih tehnologij Komisija 
ocenjuje, da bo potrebno v naslednjih 10 letih v raziskave na 
podro~ju energetskih tehnologij vložiti dodatnih 50 milijard 
evrov. S tem se bodo naložbe Evropske unije skoraj potrojile, 
in sicer s treh na osem milijard evrov letno. To je korak naprej 
pri izvajanju Evropskega strate{kega na~rta za energetske 
tehnologije (SET na~rt), ki je tehnolo{ki steber energetske in 
podnebne politike EU. Predvideni so razli~ni viri financiranja, od 
javnih do zasebnih, na državni ravni in ravni EU. Ti viri, ki bi se 
~rpali usklajeno, bi pomagali tudi pri spodbuditvi hitro rasto- 
~ega industrijskega sektorja in ustvarjanju novih delovnih mest.

Komisija je s pomo~jo industrije in raziskovalcev pripravila 
tehnolo{ke na~rte v zvezi s klju~nimi nizkooglji~nimi   tehno-
logijami z velikim potencialom na ravni EU za {est podro~ij: 
vetrna in son~na energija, elektroenergetska omrežja, energija 
iz biomase, zajemanje in shranjevanje CO2 ter trajnostna 
jedrska fisija. Dodatna sredstva bodo krila temeljne in uporabne 
raziskave, demonstracijske projekte in uveljavljanje na trgu v 
zgodnji fazi brez razvojnih dejavnosti. 

     Komisija poziva k usklajenemu in dopolnjevalnemu delovanju
zadevnih akterjev in k bolj tveganim naložbam. V primeru visoke 
ravni tehnolo{kih negotovosti in tržnega tveganja je potrebna 
javna podpora. To bi moralo spodbuditi sodelovanje industrije, 
ki bi ga z ve~jimi naložbami podprle banke in zasebni vlagatelji v 
podjetja, kar bo pospe{ilo prehod v nizkooglji~no gospodarstvo. 
Prou~uje se tudi možnost sodelovanja Evropske investicijske 
banke s povi{anjem posojil za financiranje SET na~rta.

 dr. Ivan Šmon, MG, dr. Erika Glasen~nik, MVŠZT

leto 2008 pa kažejo, da se bo trend nadaljeval (sl. 1). Posledica 
tega je ugotovitev, ki je bila navedena v letos sprejetem 
OP TGP-1, da bo Slovenija kjotski cilj presegla, zaradi ~esar bo 
morala presežek emisij pokriti z nakupom emisijskih kuponov.

OP TGP-1 je zasnovan tako, da bi se situacija glede izvajanja 
~imbolj popravila, saj vsebuje za posamezne izvajalce ukrepov 
seznam nalog s ~asovnimi roki, poleg tega pa tudi nabor kazalcev 
s ciljnimi vrednostmi za kjotsko obdobje. Klju~en korak naprej 
pa bi predstavljale tudi sankcije v primeru nadaljnjega slabega 
uresni~evanja programa. V tem primeru bo namre~ presežek 
emisij {e vi{ji, hkrati pa tudi stro{ek doseganja kjotskega cilja.  
 

 Matjaž ^esen, Institut »Jožef Stefan« - CEU 

Sl. 2: Emisije toplogrednih plinov iz prometa
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PROJEKTI

Spletno energetsko upravljanje  
v slovenskih {olah

Osnovni namen projekta, ki ga je vodil Šolski center 
Velenje, (ŠCV) je spodbuditi javno {olsko sfero k uvajanju 
energetskega upravljanja v izobraževalne institucije in s tem  
znižati stro{ke za energijo in pa pove~ati energetsko 
u~inkovitost stavb. Pri projektu so sodelovali Dru{tvo 
Doves – Program Eko{ola kot na~in življenja ter podjetja:  
Bisol,  Elektro Celje, in Gen energija. Projekt je sofinanciralo 
Ministrsvo za okolje in prostor.

Nosilci projekta po {olah so eko-koordinatorji oz. energetski 
upravitelji. To so predvsem u~itelji, ki jih zanima delo na 
podro~ju u~inkovite rabe in obnovljivih virov energije ter 
ekologije. Osnovni cilj projekta je bilo formiranje mreže {ol, ki 
bodo porabo energentov v svojih {olah nadzirale s spletnim 
energetskim knjigovodstvom in nadzornimi sistemi za trenutno 
spremljanje porabe energije.

Rezultat projekta je mreža 30 osnovnih in srednjih {ol s 
svojimi energetskim upravitelji in bazo energetskih podatkov za 
leti 2007 in 2008 na energetskem strežniku ŠCV. Vzpostavljen 
je spletni portal, ki omogo~a tehni~no podporo, servis, 
posodobitve programske opreme, forum in komuniciranje 
preko info-energetske to~ke.

Spletno energetsko knjigovodstvo z ustrezno programsko 
opremo, ki jo naložimo preko spleta, omogo~a formiranje 
energetske baze na centralnem energetskem strežniku ŠCV. 
Tako imamo dostop do razli~nih evidenc podatkov porabljene 
energije. Omogo~a razli~ne analize in primerjave podatkov 
in avtomatsko izdelavo kon~nih poro~il. Analiza porabe 
pokaže u~inkovitost izvedenih ukrepov za racionalizacijo rabe 
energije. 

Energetski nadzorni sistem posameznega objekta oz. {ole 
skrbi za zajemanje trenutne porabe energije in vode (minutno 
zajemanje). Nanj lahko povežemo {e merilnike notranje in 
zunanje temperature ter druge klimatske parametre. Trenutno 
je sistem instaliran samo na Šolskem centru Velenje.

 Cveto Fendre, Šolski center Velenje

Manj denarja za ve~je udobje
Etažni lastniki v ve~stanovanjski stavbi na Groharjevi v 

Kamniku so se odlo~ili, da bodo uvedli obra~un stro{kov za ogre- 
vanje po dejanski porabi posameznih stanovanj. K temu jih je 
spodbudil razpis za finan~ne spodbude za investicije v pove~anje 
energetske u~inkovitosti ve~stanovanjskih stavb Ministrstva za 
okolje in prostor, ki je v letih 2008 in 2009 lastnikom 222 stavb 
dodelila 400.700 evrov za toplotno za{~ito stavb, regulacijo 
ogrevanja in uvedbo sistemov za razdeljevanje in obra~un 
stro{kov za toploto.

Stanovanjske stavbe so bile zgrajene l. 1983, imajo 10 vhodov 
in 306 stanovanj s skupno 15.891 m2 ogrevane povr{ine. 
Poraba kurilnega olja v skupni kotlovnici je v ogrevalni sezoni 
2007/08 zna{ala 233.006 litrov oziroma 147 kWh/m2 ogre- 
vane povr{ine. Sanitarno vodo segrevajo z elektri~nimi bojlerji. 

Etažni lastniki so se odlo~ili za vgradnjo elektronskih delil-
nikov, na osnovi katerih se izvaja delitev in obra~un stro{kov za 
ogrevanje po dejanski porabi, ter za hidravli~no uravnoteženje 
ogrevalnega sistema in vgradnjo termostatskih ventilov. V 
projektu, ki ga je koordiniral upravnik CONSAL d.o.o.,  je 
sodelovalo 277 etažnih lastnikov. 

Projektna dokumentacija je obsegala: pregled ogrevalnega 
sistema, vgradnjo toplotnih {tevcev v toplotnih podpostajah, 
vgradnjo termostatskih ventilov ter vgradnjo balansirnih ventilov 
in regulatorjev diferen~nega tlaka v dvižne vode. Vgrajenih je 
bilo 1.133 delilnikov in 833 termostatskih ventilov, hidravli~no 
uravnoteženje je bilo izvedeno na 174 dvižnih vodih. Projekt 
se je pri~el izvajati poleti 2007 in je bil zaklju~en v septembru 
2008. Skupna vrednost investicije je zna{ala 157.058 evrov, 
subvencija Ministrstva za okolje in prostor pa 25.972 evrov.

V ogrevalni sezoni 2008/2009 je bilo porabljenih 176.641 
litrov kurilnega olja oziroma za 24,2 % manj kot v prej{nji 
ogrevalni sezoni. Z upo{tevanjem klimatskih pogojev ta 
prihranek zna{a 21,8 %. Poleg prihranka pri stro{kih za 
ogrevanje so odpravljene tudi anomalije, ko je bilo nekaterim 

prevro~e, stanovalci v vogalnih stanovanjih pa so se pritoževali 
zaradi prenizkih temperatur. Stanovalci bodo sedaj motivirani 
za izvedbo dodatnih ukrepov za pove~anje energetske 
u~inkovitosti stavbe.

 mag. Boris Selan, MG-DE
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Pripomo~ki za ozave{~anje srednje{olcev
IUSES (Intelligent Use of 

Energy at School) je nov dvoletni 
izobraževalni projekt programa 
Inteligentna energija Evropa, 
namenjen ozave{~anju srednje{olcev, ki ga Slovenski E-forum 
izvaja skupaj s programom Eko{ola kot na~in življenja.

Partnerji iz dvanajstih držav pripravljamo izobraževalni 
paket, ki ga bodo u~itelji lahko uporabili pri pouku. Najbolj 
zanimive bodo tri preproste ra~unalni{ke igre na temo raba 
energije pri proizvodnih procesih, v stavbah in pri transportu. 
V prvi igri se bo dijak postavil v vlogo energetskega managerja 
in sku{al prihraniti ~im ve~ energije pri proizvodnji papirja; 
v drugi igri bo dijak ''postavljen'' v svoje stanovanje, kjer bo lahko 
vklapljal in izklapljal naprave ter tako vplival na svoj mese~ni 
ra~un za elektri~no energijo in ogrevanje; v tretji igri pa 
bo na~rtoval po~itnice po Evropi in ugotavljal, kako izbira 
razli~nih prevoznih sredstev vpliva na njegove izpuste CO2.

Igre in drugi izobraževalni pripomo~ki projekta IUSES, bo-
do do konca leta vsem dostopne na www.iuses.eu. Poleg tega 
bo vsaka sodelujo~a {ola dobila tudi {katlo s poskusi. V njej bo 
merilnik porabe elektri~ne energije, digitalni termometer, mini 
PV modul, plo{~e za izolacijo in {e nekatere druge malenkosti, 
s katerimi bodo dijaki lahko delali poskuse.

V okviru projekta se srednje{olci lahko potegujejo tudi za 
Evropsko nagrado za energetsko u~inkovitost. Tekmovanje 
poteka v treh kategorijah: {ola, dijaki in video. Nagradili bomo 
tiste, ki bodo privar~evali najve~ energije. Zmagovalci vseh treh 
kategorij bodo {li na nate~aj za evropsko nagrado.

 
 Maja Blejec, Slovenski E-forum

    • empiri~ne analize trga energetskih storitev in  
       posameznih ekonomskih in zakonodajnih okvirov v      
       smislu implementacije ESD direktive, 

• izmenjava izku{enj, nacionalne strokovne delavnice in      
evropska konferenca,

•  demonstracija (“field test”) ve~ obetajo~ih poslovnih pri-
merov in strategij na podro~ju trga energetskih storitev,

•  {irjenje informacij in promocijske aktivnosti, ter
• spodbujanje in usmerjanje projektov, ki bodo vklju~evali 

energetska podjetja in podjetja s podro~ja energetskih 
storitev (podpora pri uvajanju energetskih storitev). 

Projekt bo trajal tri leta, do 30. junija 2012, slovenski
partner je Institut “Jožef Stefan” - Center za energetsko 
u~inkovitost. Ve~ informacij je na voljo na spletni strani http://
www.changebest.eu/.

 
 mag. Evald Kranj~evi~, Institut “Jožef Stefan” - CEU

Trajnostna energija v {olah - TRENS

Dru{tvo ZOJA je med 20. junijem 2008 in 20. septembrom 
2009 izvajalo projekt Trajnostna energija v {olah. Pri projektu 
sta kot partnerja sodelovala dru{tvo Povod in LEA za Pomurje 
ter pridruženi ~lan, podjetje Elektro Ljubljana. 

Ciljna populacija v projektu so bili osnovno{olci in njihovi 
u~itelji. Zaradi tega se je glavnina dejavnosti odvijala na osnovnih 
{olah. Eden glavnih namenov projekta je bil nuditi osnovnim 
{olam pomo~ pri ozave{~evalnem in izobraževalnem procesu 
o okoljskih temah. V ta namen smo na petdesetih slovenskih 
osnovnih {olah pripravili sto ur animacijskih delavnic. Pred tem 

MEDNARODNI PROJEKTI
smo {olam razposlali bro{ure Elektrika, ki smo jo natisnili v 
68.000 izvodih. Poleg omenjenih aktivnosti smo med drugim 
izvedli {e ekskurziji na Cesto obnovljivih virov v Pomurje in v 
Staro elektrarno v Ljubljani, na devetindvajset osnovnih {ol smo 
instalirali aplikacijo SPLET.EN, ki omogo~a spremljanje porabe 
energije, izvedli smo strokovno delavnico Obvladovanje stro{kov 
energije za potrebe javnih stavb, pripravili ~lanke in prispevke 
za razli~ne medije ipd. Vse aktivnosti so predstavljene na 
spletni strani www.trajnostnirazvoj.si.

Med cilji projekta je bila tudi vzpostavitev ve~stranske 
komunikacije med udeleženci v projektu in {ir{o javnostjo. To 
smo uspeli s primerno izbiro partnerjev (javni sektor, gospodarski 
sektor, nevladni sektor) in dejavnostmi med projektom.

Projekt je bil podprt s subvencijo Islandije, Lihten{tajna in 
Norve{ke preko Finan~nega mehanizma EGP in Norve{kega 
finan~nega sklada. S slovenske strani so projekt finan~no podprli 
Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Ministrstvo za 
okolje in prostor in podjetje Elektro Ljubljana.

 mag. Miran Kojc, Dru{tvo ZOJA

Razvoj trga energetskih storitev uuuuuu

  1. julija 2009 se je pri~el izvajati novi 
evropski projekt, imenovan ChangeBest. 
V njem sodeluje 20 partnerjev iz 17 držav 
~lanic EU, njegovo osnovno vodilo pa 
je promoviranje razvoja trga energetskih storitev (primeri 
dobre prakse, stategije, podporne politike in instrumenti), v 
smislu implementacije Direktive 2006/32/ES o u~inkovitosti 
rabe  kon~ne energije  in energetskih storitvah (ESD). 
     V smislu razvoja energetskih storitev je pomembno poznati, 
na kak{en na~in in v kak{nem obsegu se lahko trg z energetskimi 
storitvami v prihodnosti razvija, kak{ne so primerne poslovne 
strategije in priložnosti, ne samo za uveljavljena podjetja, 
temve~ tudi za za~etnike na tem podro~ju, kak{na je vloga 
zakonodajnih predpisov, kak{ne so ovire ter kako jih premagati, 
in nenazadnje tudi, kak{no vlogo lahko v tem kontekstu 
igrajo energetska podjetja, ki svojo dejavnost razvijajo v smeri 
trajnostnih energetskih storitev. Omenjeni projekt bo posku{al 
odgovoriti na zastavljena vpra{anja skozi naslednje aktivnosti:



UèINKOVITO Z ENERGIJO / NOVEmbER 2009 7

Raziskava REUS 
Namen prve specializirane raziskave energetske 

u~inkovitosti v Sloveniji – REUS, zasnovane v agenciji Informa 
Echo, d. o. o., je ugotoviti energetsko stanje stavb, opremljenost 
gospodinjstev z elektri~nimi in elektronskimi napravami ter 
kak{ne so navade, povezane z rabo energije in odnos do URE. 
U~inkovita raba energije je namre~ najcenej{i in naju~inkovitej{i 
na~in za zmanj{evanje prevelike porabe energije.

Rezultati REUS so namenjeni podjetjem in ustanovam, saj 
zagotavljajo podatke, ki so lahko koristni pri pozicioniranju 
in razvijanju odnosov s kupci, odjemalci in drugimi ciljnimi 
skupinami ter pri na~rtovanju, razvoju, proizvodnji in trženju 
energetsko u~inkovitih izdelkov in storitev.

Raziskava je razdeljena v dva modula. Standardni modul 
omogo~a celovito sliko URE v slovenskih gospodinjstvih, kjer 
so zastavljena osnovna vpra{anja. Ta se bodo v prihodnjih 
letih ve~inoma ponavljala, kar bo omogo~ilo primerjavo 
rezultatov. Odprti modul je namenjen podjetjem ali ustanovam 
(pristopnikom k raziskavi), ki jih podrobneje zanima specifi~no 
podro~je rabe energije. V REUS 2009 sta kot pristopnika 
sodelovala HSE in Petrol. 

REUS 2009 je predstavljen v dveh poro~ilih. V prvem 
poro~ilu - Rezultati raziskave je v prvem poglavju prikazano 
stanje objektov, v katerih živijo anketirani - starost, tipi objektov, 
izolacija ovoja, kvaliteta oken, izvedene sanacije.

Drugo poglavje vklju~uje sisteme prezra~evanja, ogrevanja 
in hlajenja v gospodinjstvih. Razveseljivo je dejstvo, da se je 
med viri ogrevanja visoko uvrstila son~na energija, ki jo kot 
vir ogrevanja pozna 58 % anketiranih, pri zamenjavah in do-
polnitvah ogrevanja pa kar tretjina gospodinjstev razmi{lja o 
uporabi toplotne ~rpalke. 

V tretjem poglavju je zajeta raba elektri~ne energije za 
delovanje gospodinjskih naprav, razsvetljavo in zabavno 
elektroniko. Povpre~no gospodinjstvo porabi 3.677 kWh 
elektri~ne energije na leto, kar tretjina slovenskih gospodinjstev 
(29 %) pa porabi ve~ elektri~ne energije od povpre~ja. 

^etrto poglavje vklju~uje splo{ne navade posameznikov v 
gospodinjstvih in informiranost o URE. Var~evanje energije je 
pomembno polovici anketiranih. 35 % najbolj motivira mo-
žnost prihranka denarja, 10 % varovanje okolja, 52 % anke-
tiranih pa motivira oboje. 

Drugo poro~ilo - Analiza in razlaga rezultatov vsebuje 
{e dodatno poglavje medsebojnih razmerij med razli~nimi 
podatki, ki omogo~ajo {ir{e razumevanje in ve~jo uporabnost 
rezultatov.

MOTIVACIJA ZA VSAKODNEVNO 
VARČEVANJE Z ENERGIJO
Kaj vas bolj motivira? (n=1.078)
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NOVICE, ZANIMIVOSTI 

Solarni moduli tudi na hibridnem 
avtomobilu

Toyotin hibridni avtomobil prius je tudi v Sloveniji 
prepoznavno ekolo{ko vozilo. Marsikdo pa ne ve, da imajo 
nekateri modeli priusa vgrajeno v strehi maj~keno son~no 
elektrarno. Solarni modul podnevi proizvaja elektriko, ki se pora-
blja za prezra~evanje potni{kega prostora avtomobila, ko, je 
avtomobil parkiran. Ta izum nadzira in uspe{no regulira tempe-
raturo potni{kega prostora celo v ~asu vi{jih temperatur ozra~ja. 

Toyota spada med najzahtevnej{e proizvajalce na 
avtomobilskem trgu z visokimi zahtevami glede kakovosti 
vgrajenih komponent. Pri proizvodnji priusa so bile Toyotine 
zahteve {e posebej stroge. Zato ni naklju~je, da je v prius 
vgrajen solarni modul proizvajalca Kyocera, ki prav tako slovi po 
visoki kakovosti in zanesljivosti teh izdelkov. Prav za 
proizvodnjo tega tehnolo{ko izjemno zahtevnega modula je 
Kyocera postavila specializirano proizvodno linijo in vpeljala 
strog nadzor kakovosti, ki se izvaja z intenzivnimi testi 
na odpornost na temperaturne pogoje, vibracije in druge 
vplive. Avto se namre~ giba, kar povzro~a precej druga~ne 
obremenitve kot pri standardnem modulu na strehi, poleg 
tega pa je modul ukrivljen.

Da bi zagotovili potrebne lastnosti modula, je bila pri izdelavi 
uporabljena Kyocerina RIE (Reactive Ion Etching) tehnologija, ki 
ustvarja mikroskopske grebene na povr{ini celic z uporabo 
plazme in reaktivnih plinov. Komaj opazni grebeni omogo~ajo 
celicam bolj{o sposobnost vpijanja son~ne svetlobe, s tem pa 
pove~ano u~inkovitost pretvorbe v napetost. 

Tako si je prius pridobil tudi spo{tovanje s strani poznavalcev 
fotovoltaike. Pona{a se namre~ z vrhunskim estetsko in 
tehnolo{ko dodelanim solarnim modulom.

 Andreja Knez, SONEL, d. o. o.

Raziskava REUS je zasnovana kot kontinuirana raziskava, ki
se bo predvidoma izvajala enkrat letno. Drugi val anketiranja je 
predviden v za~etku leta 2010, v raziskavo pa bosta vklju~eni 
novi podro~ji - transport in pitna voda. Pred za~etkom drugega 
vala raziskave bodo dokon~no opredeljeni tudi klju~ni kazalniki 
URE, ki bodo omogo~ali spremljanje trendov rabe energije v 
Sloveniji skozi ~as. 

Ve~ o raziskavi REUS najdete na www.energijasi.com.

 Tatjana Šeneker, Informa Echo, d. o. o.
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INTERNET

http://www.aure.si
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ZANIMIVOSTI, DOGODKI 

Napovedi zanimivih dogodkov

Copenhagen 2009
Konferenca organizacije Združenih narodov o podnebnih 
spremembah.
Datum: 6. – 18. december 2009

Kraj: Kopenhagen, Danska
Informacije:   http://www.erantis.com/events/denmark/copenhagen/           
climate-conference-2009/index.htm

U~inkovito z energijo in okoljem
Kaj prina{a energetska u~inkovitost v okviru IPPC direktive in kaj EN 16001?
Datum: 8. december 2009
Kraj: Ljubljana

Informacije:   http://www.gzs.si/slo/storitve/47241 

SWOMM 2009
Nove možnosti za trajnostno mobilnost v turisti~nih mestih.
Datum: 11. december 2009
Kraj: Genova, Italija

Informacije:   swomm�eurac.edu

Delavnica za prijavitelje na razpisa DOLB 1 in KNLB 1
Brezpla~na informativna delavnica za prijavitelje na razpisa iz 
Kohezijskega sklada za sofinanciranje energetske izrabe lesne 
biomase.
Datum: 12. januar 2010

Kraj: Brdo pri Kranju
Informacije:   tomaz.svensek�gov.si

World Future Energy Summit 2010
Sre~anje svetovnih voditeljev in strokovnjaki iz energetskega sektorja 
na temo OVE.
Datum: 18. – 21. januar 2010
Kraj: Abu Dhabi; ZAE
Informacije:   http://www.worldfutureenergysummit.com/news.aspx?Id=29

European Gas Conference
Konferenca o varni oskrbi z zemeljskim plinom.
Datum: 26. – 28. januar 2010
Kraj: Dunaj; Avstrija
Informacije:   http://www.theenergyexchange.co.uk/3/13/articles/65.php?

Pravilna zasnova nizkoenergijske in pasivne hi{e
Enodnevna delavnica na temo projektiranja nizkoenergijskih in 
pasivnih hi{.
Datum: 9. februar 2010
Kraj: Ljubljana
Informacije:   http://www.slobiom-zveza.si/

Skuter kot drugi avto
Zaradi visokih cen goriv postajajo mestni maksi skuterji, 

ki imajo prostornino motorja ve~jo od 125 ccm, vedno 
bolj priljubljeni. V primerjavi s stro{ki majhnega mestnega 
avtomobila je skuter zanimiva alternativa za drugi avto. ^e 
primerjamo stro{ke avtomobila z mo~jo motorja 56 kW 
(75 KM) in 250 ccm skuter z 16 kW (22 KM), je potrebno 
upo{tevati dva vidika – povpre~no porabo goriva in stro{ke 
zavarovanja. Povpre~na poraba navedenega avtomobila je 
približno 5,8 l bencina na 100 km. Glede na trenutno ceno 
bencinskega goriva (1,125 EUR) je stro{ek goriva na 100 
km enak 6,525 evra. Stro{ek polnega kasko zavarovanja 
za tak avto, ki krije tudi krajo, pa je okoli 330 evrov. Pri 
predpostavki, da se z drugim avtomobilom na teden prevozi 
okoli 100 km, je skupni stro{ek goriva in zavarovanja okoli 
13 evrov. Skuter porabi povpre~no okoli 2,56 l bencina na 
100 km, kar pomeni 2,88 evra na 100 km. Polni kasko za 
skuter je v enakem cenovnem razredu kot za na{ primer 
avtomobila. Skupni tedenski stro{ek pri 100 prevoženih km je 
9 evrov. Razlika v stro{kih je tako skoraj za tretjino v korist 
skuterja. V primeru, da se vozila ne zavarujejo za polni kasko, 
je stro{kovna prednost skuterja {e ve~ja. V njegov prid govori 
tudi nabavna cena, ki je za sodobni 250 ccm maksi skuter okoli 
3.500 evrov, nov avto pa stane okoli 10.000 evrov. 

Druga velika prednost skuterja je mobilnost. Vožnja z 
avtomobilom po mestnih ulicah v ~asu prometne konice in 
iskanje prostega parkirnega mesta je poznana vsem. Skuter 
je mnogo bolj okreten v gostem prometu, hkrati pa je s 
parkiranjem mnogo manj težav.

Skuter je tudi ekolo{ko sprejemljivej{e vozilo. Povpre~ni 
izpusti CO2 pri 250 ccm skuterju se gibljejo okoli 90 g/km, 
pri manj{em avtomobilu s prostornino motorja 1,2 l pa okoli 
150 g/km. Pri najsodobnej{ih hibridnih modelih skuterjev pa 
bodo koli~ine emisij ve~ kot za polovico nižje in se bodo gibale 
okoli 40 g/km.  Poleg tega se s skuterjem  brez težav izognemo 
prometnim zastojem, kjer se zaradi prostega teka motorjev 
izpusti CO2 znatno pove~ajo. Na voljo pa so tudi elektri~ni 
skuterji, ki predstavljajo brezoglji~no alternativo.

Glede na prednosti, ki jih nudi skuter pri vožnji v mestnih 
sredi{~ih v primerjavi z avtomobilom, lahko z gotovostjo 
trdimo, da je “drugi avto na dveh kolesih”. 

 Ale{ Podgornik, Institut »Jožef Stefan« - CEU


