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1 UČINKOVITO Z ENERGIJO / NOVEMBER 2010 

Spoštovane bralke, spoštovani bralci, 
pred vami je prva številka biltena Učinkovito z energijo, ki je 

na voljo samo v elektronski obliki, in sicer kot PDF dokument, ki 
ga lahko prebirate s programom Adobe Acrobat Reader. Od 
začetka izdajanja leta 1996 pa je to že 68. številka biltena, ki 
smo ga do zdaj izdajali v nakladi 5.000 izvodov.  

Bilten, ki se je selil z Agencije RS za učinkovito rabo in 
obnovljive vire energije na Ministrstvo za okolje in prostor ter 
lani na Ministrstvo za gospodarstvo, je postal v teh letih eno 
ključnih komunikacijskih orodij na področju trajnostnega 
energetskega razvoja. Cilj izdajanja je prispevati k povečanju 
učinkovitosti rabe energije in proizvodnje obnovljive energije z ozaveščanjem in 
informiranjem večjih porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. Ciljne skupine so 
porabniki energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju ter večstanovanjskih 
stavbah, lokalne skupnosti, podjetja za energetsko oskrbo, svetovalne, projektantske, 
inženirinške organizacije, ponudniki energetske opreme in storitev, finančne institucije, 
razvojne, raziskovalne in izobraževalne institucije, nevladne organizacije, državna 
uprava in drugi. 

V biltenu Učinkovito z energijo so predstavljene novosti glede energetske in 
okoljske politike, predpisov, standardov, programov, projektov, razpisov in drugih 
aktualnih vsebin na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije tako 
v Sloveniji kot v Evropi in svetu. V njem objavljamo informacije o razvoju energetskega 
trga, mednarodnih in bilateralnih programih in projektih, energetsko učinkovitih 
tehnologijah, aktivnostih porabnikov energije, podjetij za energetsko oskrbo, lokalnih 
skupnosti, finančnih institucij in drugih. 

V naslednjih številkah bomo postopoma vpeljali nov koncept. Bilten naj bi namreč 
postal ključno komunikacijsko orodje predvsem za posredovanje informacij o 
aktivnostih državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti ter tudi institucij 
Evropske unije na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. 
V biltenu bo posebno mesto namenjeno izvajanju državnih akcijskih načrtov za 
energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo. 

Bilten bo izhajal desetkrat na leto, s čimer bomo zagotovili večjo aktualnost vsebin. 
Upamo, da je tokratna številka privlačna in zanimiva in prizadevali si bomo, da boste 
bilten v prihodnje na spletu z veseljem prebirali. 

mag. Boris Selan, urednik 

Na določeno stran biltena lahko pridete preprosto z listanjem dokumenta ali s 
klikom na naslov željene strani v kazalu na prvi strani. Dosedanji prejemniki, katerih 
elektronske naslove imamo v adremi prejemnikov biltena, ste bili o izidu te številke 
obveščeni z elektronsko pošto, med prejemnike biltena v elektronski obliki pa smo 
vas uvrstili samodejno. Vsi ostali ste bili o izidu obveščeni z dopisom, naročite pa se 
lahko na spletni strani http://www.mg.gov.si/si/splosno/novice/narocniki_novic/prijava 
_na_e_novice/. Naročniki boste o izidu vsake nove številke obveščeni z elektronsko 
pošto. Arhiv biltena od leta 2005 dalje je dostopen na spletni strani http://www.mg. 
gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/sektor_za_aktivnosti_ucinkovite_rabe_ 
in_obnovljivih_virov_energije/. 
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Nepovratne finančne spodbude Eko 
sklada za občane v letu 2010  

Eko sklad je 21. maja objavil tri javne pozive za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom v skupni 
vrednosti 18 milijonov evrov za različne naložbe rabe OVE in 
učinkovite rabe energije v stanovanjskih stavbah. Do 20. okto-
bra 2010 je na vse tri javne pozive prispelo 15.431 vlog; do 
zdaj jih je bilo pregledanih skoraj 7.000.  

Prvi javni poziv za nepovratne finančne spodbude z 
oznako 3SUB-OB10 in z razpisano vsoto 2,5 milijona evrov, 
je bil namenjen občanom, ki so od 9. oktobra 2009 (ko je bil 
zaključen javni razpis 1SUB-OB08) do 21. maja 2010 (objava 
javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove 
naložbe) v ali na stanovanjsko stavbo vgradili solarni ogrevalni 
sistem, namestili sodobno kurilno napravo za centralno 
ogrevanje na lesno biomaso, ustrezno toplotno izolirali celotno 
fasado ali zamenjali zunanje stavbno pohištvo z novim, 
ustrezno energijsko učinkovitim. Občani so lahko po tem 
razpisu za nepovratna sredstva zaprosili do 31. julija 2010. 
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glede na izračunani energijski razred, neto ogrevano površino 
ter vrsto in volumski delež izolacijskega materiala in ne 
presega 25.000 evrov. Enaka omejitev velja za višino 
spodbude za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski 
stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem 
razredu, in sicer 250 evrov na m2 za največ 100 m2 neto 
ogrevane površine.  

UČINKOVITO Z ENERGIJO / NOVEMBER 2010 

RAZPISI 

Porazdelitev nepovratnih sredstev občanom po ukrepih 
javnega poziva 4SUB-OB10 

Do 20. oktobra je na ta poziv prispelo 10.920 vlog, 
pregledanih jih je bilo že več kot 3.800. 3.372 vlagateljem je 
bila že odobrena nepovratna finančna spodbuda v skupnem 
znesku več kot 3,8 milijona evrov. Podpisanih je bilo 2.791 
pogodb o dodelitvi pravice do nepovratnih finančnih spodbud 
v skupnem znesku skoraj 3 milijone evrov.Vlagateljem, ki so 
pravilno in pravočasno zaključili spodbujene naložbe ter 
predložili ustrezno dokumentacijo o zaključku naložbe, je bilo 
izplačanih skoraj 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na 
podlagi že obdelanih vlog ugotavljamo, da je bilo največ 
nepovratnih sredstev dodeljenih za zamenjavo zunanjega 
stavbnega pohištva, vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov in 
toplotno izolacijo fasad, kar skupaj predstavlja kar tri četrtine 
vseh dodeljenih sredstev.   

Tretji javni poziv z oznako 5SUB-OB10 namenja 
1,78 milijona evrov za naložbe v rabo obnovljivih virov energije 
in večjo energetsko učinkovitost večstanovanjskih stavb. 
Višina spodbude za vse ukrepe, ki so predmet spodbujanja, je 
omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za vsak 
posamezen ukrep pa je omejitev višine spodbude določena 
tudi nominalno. Višjo spodbudo, do 100 % priznanih stroškov 
naložbe, lahko pridobijo socialno šibki občani – doslej so 
takšno spodbudo prejeli štirje.  

Do 20. oktobra je na ta javni poziv prispelo 246 vlog, 
pregledana jih je bila že več kot polovica, nepovratna finančna 
spodbuda pa je bila že odobrena za 130 vlog, in sicer v 
skupnem znesku skoraj 1,1 milijona evrov. Na podlagi že 
obdelanih vlog ugotavljamo, da so bila skoraj vsa nepovratna 
sredstva dodeljena za toplotno izolacijo fasad (93 %), najmanj 
nepovratnih sredstev pa je bilo dodeljenih za sistem delitve 
stroškov za toploto. 

Več informacij o javnih pozivih za nepovratne finančne 
spodbude za občane je na voljo na spletni strani http://
www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.  

Vesna Črnilogar, Eko sklad, j. s.  
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Do zaključka javnega poziva je na Eko sklad prispelo 
4.265 vlog. Doslej je bilo pregledanih več kot 3.000 vlog, 
podpisane so bile 2.203 pogodbe o dodelitvi pravice do 
nepovratnih finančnih spodbud v skupnem znesku skoraj 
1,964 milijona evrov, izplačanih pa je bilo skoraj 2 milijona 
evrov nepovratnih sredstev. Na podlagi že obdelanih vlog 
ugotavljamo, da je bilo največ nepovratnih sredstev dodeljenih 
za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva (66 %), sledi 
vgradnja solarnih ogrevalnih sistemov (14 %), toplotna 
izolacija fasad (skoraj 12 %), nekoliko manj sredstev pa je bilo 
dodeljenih za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso 
(manj kot 8 %).  

Osrednji javni poziv z oznako 4SUB-OB10 ponuja 
13,72 milijona evrov. Poziv je namenjen občanom, ki bodo 
začeli izvajati enega ali več ukrepov, ki so predmet 
spodbujanja. Višina spodbude za posamezne ukrepe, razen 
za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske 
stavbe ter nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, 
zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, je 
omejen na 25 % priznanih stroškov naložbe. Poleg tega je za 
vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v 
absolutnem znesku. Višina spodbude za gradnjo ali nakup 
nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe je določena 

Kakšna je debelina izolacije na fasadi? (n=1009) 

Foto: arhiv JSS - MOL 
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Obračun stroškov za toploto po dejanski 
porabi postaja realnost   

V številnih večstanovanjskih stavbah so se lastniki 
stanovanj že odločili, da z obračuna stroškov za ogrevanje po 
ključu ogrevane površine preidejo na obračun po dejanski 
porabi in v ta namen vgradijo delilnike stroškov toplote. Po 
izkušnjah, tako slovenskih kot tujih, je mogoče z uvedbo 
obračuna stroškov toplote po dejanski porabi v večini stavb 
prihraniti 15–30 % energije. 

RAZPISI & PREDPISI 

Po raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije REUS 
2010 vidijo gospodinjstva poleg plačevanja stroškov po 
dejanski porabi glavno prednost takega obračuna v možnosti 
za zmanjšanje stroškov za energijo. Dobri dve tretjini 
gospodinjstev menita, da bodo po namestitvi delilnikov 
stroškov bolj skrbeli za manjšo porabo toplote za ogrevanje. 

Obračun stroškov za toploto po dejanski porabi je po 
94. členu Energetskega zakona obvezen od leta 2008. Ta 
obveznost se nanaša na večstanovanjske stavbe in druge 
stavbe z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s 
toploto iz skupnega sistema za ogrevanje. Stroški za 
ogrevanje in toplo vodo se obračunavajo pretežno na osnovi 
podatkov iz merilnih naprav, ki jih morajo vgraditi lastniki 
posameznih delov stavbe. Rok za vgradnjo merilnih naprav ter 
za uvedbo obvezne delitve in obračuna stroškov po dejanski 
porabi toplote je 1. oktober. 2011. Delitev in obračun stroškov 
za toploto se mora izvajati v skladu s Pravilnikom o načinu 
delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in 
drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10). 

Za vgradnjo delilnikov stroškov za toploto ter termostatskih 
ventilov in za hidravlično uravnovešanje ogrevalnih sistemov v 
večstanovanjskih stavbah lahko občani pridobijo nepovratne 
finančne spodbude na Eko skladu. Več informacij je na voljo 
na spletni strani http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. 

Mirna Švarc, mag. Boris Selan, MG  

Nova kotlovnica na lesno biomaso v podjetju AHA-EMMI 

Najava razpisa za povečanje učinkovitosti 
rabe električne energije v gospodarstvu   

Na Ministrstvu za gospodarstvo se končujejo priprave 
javnega razpisa za sofinanciranje investicij v večjo 
učinkovitost rabe električne energije za obdobje 2011–2013, 
po katerem se bodo finančne spodbude dodeljevale podjetjem 
za projekte, ki omogočajo večjo učinkovitost rabe električne 
energije oz. zmanjšujejo porabo električne energije na 
tehnoloških in energetskih sistemih. 

Predmet sofinanciranja so ukrepi v industriji in storitvenem 
sektorju, in sicer: zamenjava elektromotorjev z elektromotorji 
EU standarda IE3, vgradnja frekvenčnih pretvornikov in 
frekvenčnih regulatorjev vrtljajev, zamenjava črpalk, 
zamenjava ventilatorjev, zamenjava kompresorjev za 
komprimirani zrak in zamenjava hladilnih kompresorjev. 
Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti tudi za prenovo 
notranje in zunanje razsvetljave, ki lahko vključuje vgradnjo 
varčnih sijalk in svetilk ter vgradnjo senzorjev, regulatorjev in 
krmilnih sistemov osvetljevanja. 

Za izvedbo razpisa je zagotovljenih 6,5 milijona evrov iz 
Kohezijskega sklada in državnega proračuna v razmerju 
85 : 15. Javni razpis se bo izvajal v okviru razvojne prioritete 
Trajnostna raba energije, ki je del Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013. Višina nepovratnih sredstev bo znašala 30–50 % 
investicije, odvisno od velikosti podjetja. V razpisu bo 
določena tudi najmanjša vrednost investicije, ki bo za mala 
podjetja znašala 120.000 evrov (brez DDV). Razpis bo 
predvidoma objavljen decembra 2010.  

Jožef Pogačnik, MG  

 

Nepovratna sredstva za sisteme            
na lesno biomaso  

Razpisa za sofinanciranje ogrevanja na lesno biomaso, ki 
ju je leta 2009 objavilo Ministrstvo za okolje in prostor, sta 
zaključena. Z nepovratnimi sredstvi v višini 6,5 milijona evrov 
je bilo podprtih 34 projektov v skupni investicijski vrednosti več 
kot 18 milijonov evrov. Z novembrom 2009 je aktivnosti na tem 
področju prevzelo Ministrstvo za gospodarstvo, ki je podobna 
razpisa objavilo maja letos. Tudi ta dva razpisa se izvajata v 
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013. 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso je objavljen za leti 2010 in 2011, 
in sicer v skupni vrednosti 4,4 milijona evrov, javni razpis za 
sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki 
vključuje tudi širitev sistemov, pri katerih se uporablja geo-
termalna energija, pa za obdobje 2010–2012, in sicer v skupni 
vrednosti 6 milijonov evrov. Po prvih dveh odpiranjih vlog bo  
odobrenih nekaj več kot 2 milijona evrov. 

Naslednja roka za oddajo vlog na razpisa sta v decembru 
2010 in marcu 2011. Razpisna dokumentacija je na voljo na 

spletnih straneh http://www.aure.si in  http://www.mg.gov.si v 
rubriki »Javni razpisi«. 

mag. Jani Turk, MG  

Uporabniki stavb v Kranju, ki jih upravlja Domplan d.d., 
so z uvedbo obračuna po dejanski porabi uspeli znižali 
porabo toplote za več kot 25 %. Do pričetka prihodnje 
ogrevalne sezone bodo vgradili delilnike v veliki večini stavb. 
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Nacionalni akcijski načrt za                  
obnovljivo energijo  

Avgusta je Vlada RS sprejela Nacionalni akcijski načrt za 
obnovljivo energijo za obdobje 2010-2020 (AN-OVE), kar je 
ena od obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Po tej 
direktivi bodo države članice EU do leta 2010 povečale delež 
obnovljive energije v skupni porabi bruto končne energije v 
povprečju na 20 %. Za Slovenijo je ta delež določen na 25 %. 
Poleg tega morajo vse države članice do leta 2010 doseči  
najmanj 10-odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu. 

S sprejetjem AN-OVE si je Slovenija na področju uporabe 
obnovljive energije zastavila ambiciozne cilje, ki bodo pripo-
mogli k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju 
učinkov na okolje in odpiranju novih delovnih mest. 

Akcijski načrt določa nacionalno politiko o obnovljivi ener-
giji, pričakovano rabo končne energije v obdobju 2010–2020, 
cilje in usmeritve glede politike obnovljive energije ter ukrepe, 
ki vodijo k zastavljenim ciljem. Podaja oceno prispevkov 
posameznih tehnologij k doseganju ciljnih deležev obnovljivih 
virov energije, oceno stroškov izvedbe ukrepov ter oceno 
vplivov na okolje in na ustvarjanje novih delovnih mest. 
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so upoštevane prednosti zgodnjega privzemanja novih 
tehnologij, in sicer zlasti na področju razpršene proizvodnje 
električne energije in URE v industriji, široki rabi in prometu. 

Za dosego omenjenih ciljev bo treba v obdobju 2010–2020 
investirati okoli 3,1 milijarde evrov, s potrebno podporo v višini 
okoli 900 milijonov evrov. S predvidenimi ukrepi se bodo 
emisije CO2 zmanjšale za 1,64 milijona ton na leto. 

Zastavljeni cilj, 25-odstotni delež obnovljive energije do 
leta 2010, je ambiciozen, vendar z doslednim izvajanjem 
ukrepov tudi dosegljiv. Načrtovani ukrepi v vseh treh sektorjih 
iz akcijskega načrta za URE bodo omogočili uresničitev ciljev. 
Izvajanje in uspešnost ukrepov bo treba spremljati po sektorjih 
ter, če bo potrebno, tudi ustrezno ukrepati. 

AN-OVE je dosegljiv na spletnem naslovu: http://www.mg. 
gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/
AN_OVE_2010-2020_final.pdf. 

dr. Igor Šalamun, MG 
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NAČRTI & PROGRAMI 

Po AN-OVE bo cilj 25 % do leta 2020 dosežen s 
povečanjem uporabe obnovljive energije: za ogrevanje z 
22,3 na 30,8 %, za proizvodnjo električne energije z 32,4 na 
39,3 % in v prometu z 2,6 na 10,5 %. V celoti bo treba koli-
čino obnovljive energije povečati z 874 ktoe na 1.331 ktoe. 
Spodnje ocenjene vrednosti se nanašajo na leto 2010. 

Delež OVE v skupni rabi bruto končne energije (%) 

Vir: EUROSTAT 

 

Državna uprava bo okoljsko učinkovita  

Vlada je junija sprejela »Priporočila za ukrepe okoljsko 
učinkovite državne uprave«. Za koordinacijo in usmerjanje 
uvajanja Okoljsko učinkovite državne uprave je zadolžila 
Službo Vlade RS za podnebne spremembe. S tem se je tudi 
Slovenija pridružila številnim državam članicam EU in 
nekaterim mednarodnim organizacijam, ki so si zadale 
konkretne cilje, s katerimi nameravajo javni sektor postaviti za 
zgled učinkovite rabe energije, izdelkov in storitev, vedno 
večje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznega 
ravnanja z odpadki in pitno vodo.  

Pričakovana poraba bruto končne energije v letu 2020 ob 
upoštevanju učinkov ukrepov za povečanje energetske 
učinkovitosti je 5.323 ktoe, kar pomeni, da bo treba v tem letu 
iz obnovljivih virov energije porabiti 1.331 ktoe energije. 

Vlada RS bo za dosego ciljev uporabe obnovljive energije 
zagotovila ustrezno okolje za: energetsko sanacijo stavb in 
gradnjo energijsko aktivnih stavb, ki predstavljajo tehnološko 
najbolj napredne objekte, nadomeščanje fosilnih goriv za 
ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri, manjše 
in večje sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljivo energijo 
v soproizvodnji toplote in električne energije, nadomeščanje 
električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno 
energijo in drugimi obnovljivimi viri, proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov, povečano porabo obnovljive 
energije v javnem prometu in kmetijstvu. Pri izdelavi AN-OVE 

Namen sprejetih priporočil je začeti sistematično uvajati 
okoljsko in energetsko upravljanje v vso državno upravo in 
pozneje ta proces razširiti na celotno javno upravo. Sprejeti 
ukrepi obsegajo: določitev ciljev za zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje na ravni vseh državnih organov, uvajanje 
okoljskega upravljanja v posameznih organih, pripravo nabora 
priporočenih ukrepov za posamezne organe ter ozaveščanje, 
usposabljanje in izobraževanje za državne organe. Poleg tega 
bo pomembna koordinacija, prenos izkušenj in komunikacija 
med državnimi organi prek programa usposabljanja in 
spletnega mesta http://www.slovenija-co2.si. 

Eden prvih ukrepov bo uvedba energetskega 
knjigovodstva v skladu s 66.c členom Energetskega zakona, ki 
določa, da morajo za javne stavbe, katerih površina je večja 
od 500 m2, njihovi upravljavci voditi energetsko knjigovodstvo, 
s katerim je mogoče brez večjih vlaganj zmanjšati porabo 
energije za okoli 10 %. V zaključni fazi priprave je javni razpis 
za programsko opremo za spletno energetsko knjigovodstvo. 
Oktobra je bilo izvedeno prvo usposabljanje koordinatorjev iz 
državnih organov za izvajanje projekta okoljsko učinkovite 
državne uprave. 

  mag. Jure Leben, 
  Služba Vlade RS za podnebne spremembe 

V državni upravi so okoljske cilje in dejavnosti v pisar-
niško poslovanje že začeli uvajati predvsem na Ministrstvu 
za zunanje zadeve, v Kabinetu predsednika vlade, Službi 
Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Uradu Vlade RS za 
komuniciranje in na Ministrstvu za javno upravo. 
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Prenovljena direktiva o energetski 
učinkovitosti stavb prinaša skoraj 
ničenergijske stavbe   

Maja je bila objavljena Direktiva 2010/31/EU o energetski 
učinkovitosti stavb, ki predstavlja prenovljeno direktivo iz leta 
2002. Direktiva je glavni zakonodajni instrument na ravni EU 
za doseganje energetske učinkovitosti v stavbah. Osnovni 
namen njene prenove je bila pojasnitev, poenostavitev in 
okrepitev posameznih določil, da bi lahko izkoristili znaten del 
preostalih potencialov za povečanje energetske učinkovitosti 
stavb. Do leta 2020 bo s prenovo direktive doseženih 
60–80 Mtoe prihrankov energije, kar pomeni 5–6 % manj 
porabljene energije in okoli 5 % manj emisij CO2 v celotni EU. 

V biltenu bomo postopoma predstavili glavne novosti, ki jih 
prinaša prenova direktive, vključno z načrti ministrstva glede 
prenosa zahtev direktive v naš pravni red. Tokrat 
predstavljamo zahtevo direktive, naj države članice povečajo 
število skoraj ničenergijskih stavb in v zvezi s tem pripravijo 
nacionalne akcijske načrte za povečanje njihovega števila. 

V akcijskem načrtu, ki se bo nanašal tako na gradnjo novih 
kot na obnovo obstoječih stavb, bo opredeljena definicija 
skoraj ničenergijske stavbe z upoštevanjem naših pogojev na 
državni in lokalni ravni, ki bo izražena tudi z numeričnim 
indikatorjem porabe primarne energije v kWh/m2 na leto. 

 

Ministrstvo za gospodarstvo je začelo postopek priprave 
akcijskega načrta. Ta bo oblikovan v sodelovanju s širšo 
stroko s tega področja. Usklajen bo z nacionalnim akcijskim 
načrtom za energetsko učinkovitost in akcijskim načrtom za 
obnovljive vire energije. Predvidoma bo sprejet naslednje leto; 
po direktivi mora biti sprejet najpozneje do 9. julija 2012. 

Upamo, da bodo skoraj ničenergijske stavbe kmalu vse 
bolj viden krivec velikih prihrankov energije. 

Erik Potočar, MG  

NOVE DIREKTIVE 

 

Po direktivi je treba akcijski načrt pripraviti tako, da bodo 
vse nove stavbe skoraj ničenergijske do 31. decembra 2020. 
Nove stavbe v javnem sektorju, ki morajo biti drugim za zgled, 
bodo morale tej zahtevi ustrezati do 31. decembra 2018. 
Akcijski načrt bo določal tudi vmesne cilje za izboljšanje 
energetske učinkovitosti novih stavb do leta 2015. V načrtu 
bodo določeni cilji, s katerimi se bo spodbujala prenova javnih 
stavb v skoraj ničenergijske. Načrt bo med drugim vseboval 
ključne ukrepe za javne organe, da bodo čim prej izboljšali 
energetsko učinkovitost in izvedli priporočila, vključena v 
energetsko izkaznico, takoj ko bo to mogoče. 

Evropska komisija bo akcijski načrt potrdila in, če bo 
potrebno, zahtevala dodatne informacije glede njegovih 
zahtev. Do 31. decembra 2012 – nato pa vsaka tri leta – bo 
objavila poročilo o vseh akcijskih načrtih držav članic in 
poskrbela za spodbujanje najboljših praks v zvezi s 
stroškovno učinkovito prenovo obstoječih stavb v skoraj 
ničenergijske. 

Vgrajevanje toplotne zaščite v tla 

Foto: Stojan Habjanič 

Prenova direktive o energijskem 
označevanju izdelkov    

Junija je bila v Uradnem 
listu EU objavljena Direktiva 
2010/30/EU o navajanju porabe 
energije in drugih virov izdelkov, 
povezanih z energijo, s pomočjo 
nalepk in standardiziranih 
podatkov o izdelku (prenovitev). 
Do roka za prenos te direktive, 
to je do 20. junija 2011, bo treba 
spremeniti Pravilnik o energij-
skih nalepkah za določene vrste 
gospodinjskih aparatov (Ur. l. 
RS, št. 104/2001), s katerim je 
bila prenesena predhodnica te 
direktive iz leta 1992. Poleg 
tega pravilnika je v veljavi še 
osem pravilnikov za energijsko 
označevanje posameznih gospodinjskih aparatov in drugih 
izdelkov, ki so bili izdani na osnovi izvedbenih direktiv za te 
izdelke. 

Da bi se v čim večji meri izkoristil potencial za povečanje 
energetske učinkovitosti z obveznim podajanjem informacij 
kupcem izdelkov, bo po prenovljeni direktivi bistveno povečan 
nabor izdelkov, ki bodo označeni z energijskimi nalepkami 
oziroma za katere bodo morali dobavitelji kupcem zagotavljati 
informacije o njihovi rabi energije in drugih bistvenih virov. 
Poleg gospodinjskih aparatov in drugih izdelkov, ki za 
delovanje porabijo pomembne količine energije, so vključeni 
tudi izdelki, ki posredno vplivajo na njeno rabo (okna, 
avtomobilske pnevmatike, pipe …). 

Opazna bo tudi sprememba oblike in vsebine nalepk. 
Nove nalepke bodo univerzalne, na njih ne bo besedil v jezikih 
držav članic, kar bo proizvajalcem omogočilo znižanje 
stroškov. Nova razpredelnica razredov bo tako kot do sedaj 
obsegala sedem razredov, ki se bodo lahko razlikovali od 
dosedanjih razredov od A do G. Zaradi izboljšanja izdelkov bo 
najvišji razred naprav lahko označen z A+ ter pozneje z A++ in 
A+++, pri čemer bo ob uvedbi novega razreda odpadel do 
tedaj najnižji razred. 

Po prenovljeni direktivi se bodo predpisi za posamezne 
izdelke izdajali v obliki delegiranih uredb EU. To pomeni, da 
bo pot do njihove uveljavitve lahko hitrejša, kot je bila do zdaj. 
Tik pred objavo v Uradnem listu EU so štiri uredbe za 
energijsko označevanje televizijskih aparatov, pralnih in 
pomivalnih strojev ter hladilnih naprav. 

Edvard Ipavec, MG 



 

 

Projekt REBECEE 
Javni stanovanjski sklad MOL je skupaj s predstavniki 

mestnih služb iz Kiela, Ålingsasa, Talina, Haaga, Sofije in 
Vilne sodeloval v triletnem evropskem projektu REBECEE 
(http://www.rebecee.de/), ki se je končal novembra 2009. 
Namen projekta, ki je bil sofinanciran iz programa Inteligentna 
energija - Evropa, je bil promovirati obnovljive vire energije za 
ogrevanje ali ohlajanje ter energijsko učinkovitost v stavbah. 

JSS MOL je v okviru projekta predstavil naslednje 
projekte: leta 2007 energijsko obnovljeni stavbi na Kvedrovi ul. 
17 in Steletovi ul. 8 v Ljubljani, pasivno stanovanjsko stavbo 
(22 bivalnih enot) s fotovoltaično elektrarno na Pipanovi poti, 
ter novogradnjo, stanovanjsko sosesko Polje II s fotovoltaično 
elektrarno (šest nizkoenergijskih stolpičev s 183 stanovanji, ki 
bodo končani julija 2011). 

V teh treh letih je JSS MOL izvedel tudi približno 30 
izobraževalnih in promocijskih akcij, ki so pripomogle k 
prenosu znanj in dobre prakse s predstavljenih projektov na 
nove. Junija 2008 in 2009 je v ljubljanski Mestni hiši postavil 
dve razstavi nizkoenergijske in pasivne gradnje v MOL in 
drugod po Sloveniji. 

Stanovanjska soseska Polje II v gradnji 

Na energijsko obnovljenih večstanovanjskih stavbah 
(Steletova ul. 8, Kvedrova ul. 17) izvaja JSS MOL letne 
preglede porabe energije za ogrevanje. Podatki, ki jih zbira JP 
Energetika, kažejo, da se je poraba energije na m2 letno z 78 
kWh/m2 po prenovi zmanjšala na 50 kWh/m2. Verjetno bi bila 
razlika še večja, če bi se v stavbah dosledno uporabljala 
vgrajena tehnologija za prezračevanje prostorov. Ta se 
namreč še vedno ne izkorišča v celoti; odpiranje oken v 
zimskih mesecih je običajen način prezračevanja, vgrajena 
naprava pa ostaja izključena. 

Tonka Grgič, MOL – Javni stanovanjski sklad 

 

Uspešno izpeljan projekt CONNECT 
Konec septembra se je končal mednarodni projekt 

CONNECT – Razvoj in širjenje kakovostnih ukrepov na 
področju upravljanja mobilnosti za mlade. S partnerji iz devetih 
držav smo oblikovali dve kampanji, Prometna kača in Teden 
EKO potovanj, katerih cilj je bil zmanjšanje negativnih vplivov 
motoriziranega prometa na okolje. V ospredju je bilo 
zmanjšanje izpustov CO2 na poti v šolo in iz nje. Podrobnejši 
opis kampanj je dostopen na spletni strani http://
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www.schoolway.net. Zaradi inovativnosti zamisli, ki učence 
postavlja v središče dogajanja, ter doseženih rezultatov je 
projekt leta 2009 prejel nagrado Evropa trajnostne energije.  

Kampanja Prometna kača v šolskem letu 2009 / 2010 

V projektu je sodelovalo 295 osnovnih in 66 srednjih šol, 
aktivno je bilo vključenih več kot 83.000 učencev in dijakov. V 
Sloveniji je sodelovalo šest osnovnih in tri srednje šole in vse 
so vsa tri leta dosegale odlične rezultate. Leta 2010 je 
osnovnim šolam v tednu izvajanja kampanje uspelo delež 
okolju prijaznih potovanj povečati za 17,9 % in ta visok delež s 
13,6 % ohraniti tudi po izteku kampanje. V času projekta nam 
je v treh letih uspelo prihraniti 825.000 avtomobilskih km in 
približno 135.000 kg CO2.  

Pričakujemo, da bodo v šolah tudi v prihodnje, predvsem 
zaradi boljše ozaveščenosti in spremenjenih vzorcev potovanj, 
uspeli zmanjšati izpuste CO2 na poti v šolo in iz nje.  

mag. Sebastian Toplak, UM – Fakulteta za gradbeništvo 
 

LEA Gorenjske se predstavi 
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je bila 

ustanovljena leta 2009 in je ena od sedmih tovrstnih agencij v 
Sloveniji. LEAG je ustanovila Mestna občina Kranj v okviru 
programa IEE, sofinancira jo EACI. Delovanje agencije 
pokriva 18 občin, tj. 2.137 km2 in več kot 200.000 prebivalcev. 
V LEAG trije zaposleni skrbijo za to, da projekti tečejo 
nemoteno in po predvidenem programu.  

Cilj agencije je, da bodo imele vse gorenjske občine 
izdelane oziroma novelirane lokalne energetske koncepte, po 
katerih se bo spremljalo izvajanje akcijskega načrta. Velik del 
aktivnosti namenja tudi izobraževanju in širjenju informacij s 
področij URE in OVE. Občinam redno posreduje informativna 
obvestila s teh dveh področij ter informacije o možnostih 
pridobivanja evropskih subvencij za tehnično pomoč. Začela je 
zbirati podatke o primernosti streh stavb v lasti MO Kranj za 
postavitev sončnih elektrarn. Organizira tudi strokovne 
ekskurzije: lani novembra je bil to obisk vrtca v Gornji 
Radgoni, ki je bil prenovljen v skladu s pasivnim standardom, 
letos pa ogled bioplinarne v Prekmurju. 

Marca je za širšo javnost organizirala predavanje o 
pasivnih zgradbah, po krajevnih skupnostih so potekale 
predstavitve dejavnosti Eko sklada. Letos je LEAG za 
gospodinjstva izdala promocijsko zloženko z nasveti za 
učinkovito rabo energije, ob različnih priložnostih pa na 
stojnicah predstavlja svoje aktivnosti širši javnosti.  

Črtomir Kurnik, LEA Gorenjske 
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Raziskava REUS 2010 
Terenska Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije 

REUS 2010 je bila izvedena na nacionalno reprezentativnem 
vzorcu 1009 gospodinjstev. Vključena so bila štiri vsebinska 
področja: ravnanje z energijo, stanje stavb, ogrevanje in 
hlajenje, raba električne energije in prevoz. Raziskava je 
ugotavljala stanje v gospodinjstvih in ravnanje z energijo, 
poleg tega pa je bila osredotočena tudi na pripravljenost  
porabnikov energije za investiranje v ukrepe URE. 

Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in 
dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem naprav, 
aparatov, prevoznih sredstev, ki za svoje delovanje potre-
bujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno 
povezani z rabo energije v gospodinjstvih.  

Standardno poročilo raziskave obsega več kot 250 
prikazov. Vsi rezultati so predstavljeni v grafih. Na začetku 
vsakega vsebinskega področja je povzetek, v katerem so 
predstavljene ključne ugotovitve. Naročniki raziskave prejmejo 
tudi tabelarično poročilo, v katerem so vsa vprašanja križana z 
demografskimi podatki anketiranih in strokovno interpretacijo 
rezultatov s ključnimi kazalniki energetske učinkovitosti, ki jo je 
pripravil CEU pri IJS.  

 

Največ novih fotonapetostnih modulov 
ima Evropska unija  

Po podatkih študije Skupnega raziskovalnega centra 
Evropske komisije (PV Status Report 2010), ki je dostopna na 
spletni strani http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/, je bilo leta 2009 
proizvedenih 11,5 GW fotonapetostnih modulov, kar je 56 % 
več kot leto prej. Največjo rast proizvodnje so zabeležile 
Malezija (350 %) ter Kitajska (83 %) in Tajvan (100 %), ki 
skupaj proizvedeta že več kot polovico vseh modulov. 
Proizvodnja v EU je z 2 GW ostala na približno enaki ravni kot 
leta 2008. Svetovna proizvodnja fotonapetostnih modulov se 
je od leta 2000 povečala za več kot 30-krat. 

Novo instaliranih fotonapetostnih modulov je bilo leta 2009 
7,4 GW, od tega več kot tri četrtine v Evropi, kjer je bila 
skupna moč vseh instaliranih modulov konec istega leta že 16, 
v svetu pa 22 GW. Največ modulov je bilo nameščenih v 
Nemčiji in Španiji, in sicer 9,8 oz. 3,5 GW, kar je gotovo tudi 
posledica ustrezne zakonodaje na področju izrabe OVE. Hitro 
rast tega segmenta proizvodnje električne energije gre deloma 
pripisati tudi dejstvu, da se je zaradi prenasičenosti trga cena 
modulov v zadnjih dveh letih znižala za skoraj 50 % – njihova 
prodajna cena je bila leta 2009 tako nižja od 1,5 €/W. 
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Kakšna je debelina izolacije na fasadi? (n=1009) 

Energetsko najbolj učinkovita občina je Krško  

Nagrade energetsko učinkovitim občinam  
Za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino se je v 

okviru natečaja En. občina 010, ki ga je pripravil portal 
Energetika.NET, potegovalo 14 občin. Selnica ob Dravi, kjer 
so v zadnjih letih prepolovili stroške za razsvetljavo in bistveno 
zmanjšali rabo energije v javnih stavbah, je bila najboljša med 
majhnimi občinami, med srednjimi občinami pa je z aktivnim 
uvajanjem energetskega knjigovodstva in temeljito prenovo 
lastnih objektov zmagala Vrhnika. Med mestnimi občinami je 
nagrado prejelo Velenje za vzorno vodenje energetske 
statistike in uspešno sodelovanje v različnih projektih s 
področja oskrbe z energijo in njene rabe. 

Foto: Energetika.NET  

Do vključno 
5 cm 

Od 6 do 10 cm 

Nad 10 cm 

Nima izolacije 

Ne vem 

Enodružinska (n= 663) Večstanovanjska (n= 346) Skupaj (n= 1009) 

26 % 25 % 26 % 

26 % 31 % 17 % 

8 % 4 % 6 % 

32 % 27 % 30 % 

27 % 11 % 3 % 

V letošnjem, drugem valu raziskave REUS – njen 
pobudnik, nosilec in investitor je agencija Informa Echo – je 
sodelovalo osem podjetij in inštitucij. Ob raziskavi so pripravili 
tudi kazalnike učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, ki so 
vzpostavljeni z namenom spremljanja trendov na posameznih 
področjih. V kazalnike so vključeni predvsem tisti dejavniki, ki 
močno vplivajo na porabo energije v gospodinjstvih. 
Raziskava REUS 2010 in predvsem kazalniki odgovarjajo na 
ključna vprašanja o tem, kako Slovenci ravnamo z energijo.  

Ob raziskavi REUS 2010 je bila narejena tudi 
segmentacija gospodinjstev. Gospodinjstva so razvrščena v 
pet skupin: neosveščeni (17 %), pasivni (26 %), skeptiki 
(29 %), realisti (9 %) in entuziasti (19 %). Med naštetimi 
skupinami so najučinkovitejši realisti, ki pa jih je žal najmanj. 

Segmentacija je pokazala precej velik razkorak med tem, 
kaj Slovenci mislimo, in tem, kako dejansko ravnamo z 
energijo. Določeno stopnjo osveščenosti je pokazalo 83 % 
anketiranih. Na podlagi trditev, ki se nanašajo na vsakdanje 
vedenje pri rabi energije in odnos do okolja, ter na podlagi 
dejanskega učinkovitega ravnanja pa se je v razred 
osveščenih uvrstilo le 28 % anketiranih gospodinjstev. 

Več informacij o raziskavi RERUS najdete na http://
www.pozitivnaenergija.si. 

Rajko Dolinšek, Informa Echo, d. o. o. 

Absolutna zmagovalka natečaja pa je občina Krško, ki že 
več kot deset let iz leta v leto povečuje proračunska sredstva, 
namenjena načrtovanju in izvedbi različnih aktivnosti za 
trajnejše ravnanje z energijo. Občina tako subvencionira javni 
prevoz in izrabo sončne energije, izvaja energetske sanacije 
občinskih stavb in javne razsvetljave itd. Za svoja 
prizadevanja je občina prejela tudi ekskluzivno nagrado 
Zavoda za gradbeništvo – paket storitev v vrednosti več kot 
10.000 evrov. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/�
http://www.pozitivnaenergija.si�
http://www.pozitivnaenergija.si�
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Naslednja številka biltena “Učinkovito z energijo” bo izšla decembra 2010. 

Založnik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo 
Uredniški odbor: Boris Selan (glavni urednik), Ivana Žolger, Stane Merše, Barbara Petelin Visočnik 
Naslov uredništva: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 
Oblikovanje: Informa Echo, d. o. o., Ljubljana 
Prelom: Igor Ribič, IJS-CEU 
Izhaja: 10-krat letno 

Bilten Učinkovito z energijo naročite na spletni strani http://www.mg.gov.si/si/splosno/novice/narocniki_novic/prijava_na_e_novice/. 

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

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

Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira. 

Investicija v sončno elektrarno  
Celovit pregled prednosti in slabosti, upravnih postopkov ter 
pridobitve državnih spodbud za postavitev sončne elektrarne. 

Kdaj: 29. novembra 2010 

Kje: GZS, Ljubljana  

Informacije: http://www.finance-akademija.si/ev?evid=767  
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Ogljično nevtralne občine  
Pet finskih občin se je pred dvema letoma odločilo, da bo 

emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 zmanjšalo za 
najmanj 80 % glede na leto 2007, ena izmed njih pa se je še 
dodatno obvezala, da bo do leta 2012 dosegla kar 30-
odstotno zmanjšanje. V okviru projekta CANEMU (Carbon 
Neutral Municipalities oz. Ogljično nevtralne občine) je bilo 
tako od leta 2008 do danes izvedenih že več kot 70 ukrepov 
za učinkovito ravnanje z energijo in izrabo obnovljivih virov, v 
naslednjih dveh letih pa jih načrtujejo še več kot 60. Po grobih 
ocenah naj bi približno tretjino zastavljenega cilja dosegli z 
učinkovitejšo rabo energije, preostanek pa s prehodom s 
fosilnih goriv na obnovljive vire. Napoved zanimivih dogodkov 

ISSN 1580-8505 

Energetika in pravo '10  
Celovito, na enem mestu in v kratkem času o aktualnih pravnih 
vidikih energetike in novega energetskega zakona, ki bi ga 
morali sprejeti do marca 2011. 

Kdaj: 30. novembra 2010 

Kje: KC Brdo, Brdo pri Kranju  

Informacije: http://www.pavza.com/energetika-in-pravo-%5C10-
izzivi-nove-energetske-zakonodaje-d25641 

Na spletni strani http://www.environment.fi/canemu je 
mogoče spremljati tudi tedenska poročila o emisijah CO2, CH4 
in N2O, ki nastanejo zaradi rabe električne energije, 
ogrevanja, prometa in kmetijstva, po pokrajinah in regijah za 
celotno Finsko. Za občine, ki so vključene v projekt CANEMU, 
je mogoče emisije spremljati še nekoliko podrobneje, 
specifične vrednosti emisij teh občin na prebivalca pa so v 
primerjavi s finskim povprečjem nižje za 42 do celo 72 %. 
Industrijske emisije v teh poročilih niso zajete. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU 

Kako financirati investicijo v OVE? 
Okrogla miza »Financiranje solarnih sistemov v industrijskih 
procesih«. 

Kdaj: 30. novembra 2010 

Kje: Štajerska GZ, Maribor  

Informacije: http://www.stajerskagz.si/?page=120&newsid=327  
Izvedeni ukrepi obsegajo od energetskih pregledov stavb, 

novih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, 
prostovoljnih sporazumov za večjo energetsko učinkovitost v 
industriji, testiranja LED svetilk za zmanjšanje rabe energije za 
razsvetljavo ter nameščanja fotonapetostnih modulov in 
vetrnih turbin za proizvodnjo električne energije pa vse do 
promocijskih in ozaveščevalnih akcij za občane, razširitev 
kolesarskih poti, spletnega sistema za iskanje sopotnikov v 
avtomobilu, vgradnje energetsko učinkovitih tehnologij v 
industriji, izrabe procesne toplote ... 
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Tedensko spremljanje emisij toplogrednih plinov v letu 2010 
za celotno Finsko  

Pravilna zasnova nizkoenergijske in pasivne hiše  
Med drugim bodo predstavljeni pristopi pri načrtovanju 
nizkoenergijskih in pasivnih stavb. 

Kdaj: 10. decembra 2010 

Kje: Agencija POTI, Ljubljana  

Informacije: http://www.agencija-poti.si/si/izobrazevanje/ 
73686,78741/podrobno.html 
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