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Od 26. avgusta do 4. septembra letos je v Johannes burgu 
v Ju`ni Afriki potekal svetovni vrh o trajnostnem razvoju, ki 
sta se ga udele`ili tudi delegaciji slovenske Vlade in Dr`avnega 
zbora. V vladni delegaciji so bili poleg predstavnikov 
Ministr  stva za okolje, prostor in energijo ter Ministrstva za 
zunanje zadeve tudi po en predstavnik GZS, lokalne skupnosti 
in ne vladne organizacije s podro~ja varovanja okolja. Namen 
vrha je bil oceniti izvajanje usmeri tev za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja v svetu, ki so bile sprejete na konferenci 
ZN o okolju in razvoju v Riu de Janeiru leta 1992, in sprejeti 
smernice za delovanje v prihodnje.

Udele`ence vrha je nagovoril tudi vodja slovenske 
delega cije, minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez 
Kopa~, ki je predstavil prizadevanja Slovenije za trajnostni 
razvoj in izpostavil nedavno ratifikacijo Kjotskega protokola.

V Johannesburgu je bil sprejet program ukrepov za 
uresni~enje trajnostnega razvoja, ki se osredoto~a na postopno 
izkoreninjanje rev{~ine, spreminjanje netrajnostnih vzorcev pri 
porabi in proizvodnji, za{~ito in upravljanje z naravnimi viri 
kot osnovo za gospodarski in dru`beni razvoj, trajnostni 
razvoj v pogojih globalizacije in po posameznih regijah, 
povezavo zdravja in trajnostnega razvoja ter institucionalne 
vidike trajnostnega razvoja.

Na podro~ju energije program ukrepov predvideva znatno 
pove~anje rabe obnovljivih virov, zlasti biomase, in energet-
ske u~inkovitosti, pod po ro prehodu na ~istej {a goriva, razvo-
ju trgov z energijo ter dr`avnih energet s kih politik in regulati-

Svetovni vrh o trajnostnem razvoju v Johannesburgu
ve, pove~anje med na-
rod ne ga in regional-
ne ga so delovanja, po-
spe {e  vanje finan~ne in 
teh   ni~ ne pomo~i s stra-
 ni raz vi tih dr`av itd. 
Za  radi nasprotovanja 
ZDA in neka terih dr ̀ av 
v razvoju, pa se dr`ave 
niso mogle sporazu-
 meti o 15 % global-
nem pove~anju dele`a 
obnovljivih virov energije, ki ga je predlagala Evropska unija.

EU je v Johannesburgu proglasila tudi pobudo za 
par tnerstvo na podro~ju energije, ki bo namenjena izbolj{anju 
dostopa do primernih in trajnostno naravnanih energetskih 
storitev v dr`avah v razvoju, saj kar 2 milijardi prebivalcev 
na{ega planeta nima dostopa do ustreznih energetskih storitev. 
EU bo nudila podporo v tesnem sodelovanju s privatnim 
sektorjem, finan~nimi organizacijami in civilno dru`bo, 
te`i{~e delovanja pa bo na vzpostavljanju institucionalnega 
okvira in tehni~ni pomo~i pri razvoju energetske politike ter 
spodbujanju investicij v trajnostni energetski razvoj.

V sprejetem programu ukrepov dr`ave, ki so `e ratificirale 
Kjotski protokol, pozivajo ostale dr`ave, naj to ~im prej 
sto rijo. Ratifikacijo protokola so objavile Kitajska, Ju`na Afrika 
in Poljska, najavljena pa je tudi skoraj{nja ratifikacija s strani 
Rusi je, s ~imer bodo izpolnjeni pogoji za za~etek veljavnosti 
Kjotskega protokola.

Zasedanje svetovnega vrha v Johannesburgu je bilo 
po oceni ministra Kopa~a uspe{no, pokazalo pa je, da je 
Evropa pri prizadevanjih za trajnostni razvoj v svetu relativno 
osamlje na, in mora zato po svoji poti kreniti z lastnimi 
pobudami na svetovni ravni.

 
 mag. Boris Selan, AURE

Foto: Janko Mer{e.

Pri uresni~evanju sklepov svetovnega vrha bo EU prevzela 
vodilno vlogo. S podporo dr`av kandidatk in nekaterih 
latin sko ameri{kih dr`av je EU objavila namero, da bo 
oblikovala koalicijo dr`av in regij, ki se bodo o pove~anju 
izkori{~anja obnovljivih virov energije lahko dogovorile s 
~asovno in koli~insko opredeljenimi cilji. Tej pobudi se kot 
skoraj{nja ~lanica EU namerava pridru`iti tudi Slovenija.
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RAZPISI V TEKU

Obnovljivi viri za gospodinjstva

Z razpisom, ki je bil objavljen 19. julija letos v Uradnem listu 
RS {t. 62-63/2002, `eli Agencija spodbuditi gospodinjstva za 
vgradnjo individualnih solarnih sistemov za pripravo tople 
vode, toplotnih ~rpalk za pripravo tople vode oziroma 
ogrevanje ter kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno 
biomaso. Ker je razpis namenjen naj{ir{emu krogu ljudi, so bili 
o njem s sporo~ilom za javnost obve{~eni tudi mediji.

Subvencije, za katere je letos na voljo 55 milijonov SIT, 
se do delju  jejo za `e izvedene naprave oziroma sisteme, ki 
delujejo in ni so starej{i od enega leta. Subvencija za sistem 
za pripravo top le vode s pomo~jo son~ne energije zna{a 
do 25.000 SIT/m2 vgrajenega sprejemnika son~ne energije 
oziroma najve~ 150.000 SIT, za sistem za pripravo tople 
vode s pomo~jo to plot nih ~rpalk pa do 90.000 SIT. Sistemi 
centralnega ogrevanja stavbe s kurilno na pravo na lesno 
biomaso so subvencionirani do 40 % cene kurilne naprave 
oziroma za najve~ 500.000 SIT za kurilno naprave na lesne 
sekance. Prosilci morajo vlogi pri  lo  ̀ iti priloge, iz katerih je 
mogo~e razbrati, da je sistem funk cio  na len, vgrajen po izteku 
lanskega razpisa in v skladu s predpisi.

Do prvega odpiranja, ki je bilo 1. avgusta, je na naslov 
Agencije prispelo 242 vlog. Med njimi je bilo 19 vlog za 
kurilne naprave na lesno biomaso, 87 vlog za individualne 
solarne sisteme in 136 vlog za toplotne ~rpalke. Ve~ kot 
60 % prosilcev, pri kurilnih napravah pa skoraj 80 %, je bilo 
treba pozvati k dopolnitvi vloge. Tri ~etrtine vseh dopolnitev 
so nepopolne oziroma neustrezne {tevilke ban~nih ra~unov, 
pogosto pa prosilci vlogi niso prilo`ili skic (31 %), ustreznih 
prospektov (18 %) ali originalnih ra~unov (14 %).

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

Navodila za pripravo projektov najdete na spletni 
strani http://europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-
en.htm, dodatne informacije o omenjenem programu pa 
po  sre  duje Du{an Vojnovi~, MOPE, tel.: (01) 478 73 27, 
e-po{ta: dusan.vojnovic@gov.si.

Preliminarni rezultati vrednotenja vlog za prvo odpiranje vlog 
razpisa OVE 2002 - gospodinjstva

Preliminarni rezultati vrednotenja prispelih vlog za prvo 
odpiranje z vklju~enimi dopolnitvami ka`ejo, da bo porabljena 
dobra polovica sredstev, ki so bila v leto{njem prora~unu 
namenjena za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v 
gospodinjstvih.

energetske preglede podjetij in {tudije izvedljivosti za projekte 
u~inkovite rabe energije, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS {t. 52/2002 dne 14.6.2002, so bila doslej opravljena 3 
odpiranja vlog. Na podlagi prvih dveh odpiranj, na kateri 
je prispelo 7 vlog, so bile sklenjene 4 pogodbe v skupni 
vrednosti 4,63 milijona SIT, pri ~emer naj bi bil iz leto{njega 
prora~una pla~an znesek 2,68 milijona SIT, iz prora~una za 
leto 2003 pa 1,95 milijona SIT. Na tretje odpiranje, ki je bilo 
30.8.2002, so pri{le 3 vloge za dodelitev subvencije v skupni 
vi{ini 2,1 milijona SIT.

Za dodelitev subvencij je tako na voljo {e 11,3 milijona SIT, 
od tega 1,3 milijona SIT za izpla~ilo v letu 2002, ostalo pa v 
letu 2003. Naslednje odpiranje vlog bo v petek, 27.9.2002, 
zanj pa morajo prispeti vloge na Agencijo najkasneje do 
26.9.2002 do 15. ure.

Razpis za kogeneracijo v teku

12.7.2002 je bil v Uradnem listu RS {t. 60-60/2002 objavljen 
javni razpis za dodelitev subvencij za {tudije izvedljivosti 
projektov soproizvodnje toplote in elektri~ne energije.

Na prvo odpiranje vlog, ki je bilo opravljeno v prostorih 
Agencije RS za u~inkovito rabo energije v petek, 2.8.2002, 
sta prispeli 2 popolni vlogi. Z obema predlagateljema vlog 
je bila sklenjena pogodba o subvencioniranju {tudije. Skupna 
vi{ina subvencije zna{a 3,8 milijona SIT, od tega naj bi leta 
2002 pla~ali 1,52 milijona SIT, preostali del pa leta 2003. Od 
celotne razpisane vsote subvencij je tako skupaj na voljo {e 
8,2 milijona SIT, od tega za izpla~ilo v leto{njem letu 3,48 
milijona SIT. Odpiranje vlog je vsak prvi petek v mesecu.

Sofinanciranje okoljskih projektov

LIFE je finan~ni instrument za okolje, ki ga je Evropska 
komisija uvedla leta 1992 in je namenjen sofinanciranju 
projektov s podro~ij narave, okolja in tretjih dr`av. Temeljni 
namen programa je prispevati k izvajanju, dopolnjevanju in 
pripravljanju okoljske politike Evropske skupnosti in okoljske 
zakonodaje, zlasti pri vklju~evanju okoljske v druge politike, 
ter trajnostnega razvoja v Evropski skupnosti.

V Uradnem listu RS {t. 74/2002 je bil 16. avgusta letos 
objavljen javni poziv za sofinanciranje projektov v okviru 
programa LIFE - okolje v letu 2003. Predloge projektov, mednje 
sodijo tudi projekti za zmanj{evanje emisij toplogrednih 
plinov, ki jih je potrebno oddati v angle{kem jeziku najkasneje 
do 18. oktobra 2002 do 12. ure na Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo, lahko prijavijo fizi~ne in pravne osebe iz 
Republike Slovenije.

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

 Razpis za gospodarske dru`be {e odprt

V okviru javnega razpisa za dodelitev subvencij majhnim 
in srednjevelikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom za 
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KVALIFICIRANA PROIZVODNJA ENERGIJE

Podeljevanje statusa kvalificiranega 
proizvajalca elektri~ne energije

V skladu z energetskim zakonom lahko proizvajalec, ki 
v posameznem proizvodnem objektu proizvaja elektri~no 
energijo in toploto z nadpovpre~nim dejansko dose`enim 
izkoristkom pri soproizvodnji elektri~ne energije in toplote ali 
izkori{~a odpadke ali obnovljive vire energije na ekonomsko 
primeren na~in, ki je usklajen z varstvom okolja, pridobi status 
kvalificiranega proizvajalca. Natan~nej{i pogoji za pridobitev 
statusa so dolo~eni v Uredbi o pogojih za pridobitev statusa 
kvalificiranega proizvajalca elektri~ne energije (Uradni list RS 
{t. 29/01 in 99/01), kjer so upo{tevani obseg proizvodnje, 
vrsta energijskega vira in dose`eni izkoristki kvalificiranih 
elektrarn.

S pridobitvijo statusa lahko proizvajalci v skladu z Uredbo 
o pravilih za dolo~itev cen in za odkup elektri~ne energije 
od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne energije (Uradni list 
RS {t. 17/02), ter Sklepom o cenah in premijah za odkup 
elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne 
energije (Uradni list RS {t. 25/02) dose`ejo ugodnej{i polo`aj 
pri prodaji proizvedene elektri~ne energije.

odlo~b. Status kvalificiranega proizvajalca elektri~ne energije 
je pridobilo skupno 310 pravnih oziroma fizi~nih oseb, nana{a 
pa se na 351 kvalificiranih elektrarn (KE). Kar 344 kvalificiranih 
elektrarn ali 98 % izkori{~a kot vhodno energijo obnovljiv vir 
energije. Od tega je 341 hidroelektrarn (129 KE do 36 kW, 
189 KE nad 36 kW do 1 MW, 13 KE nad 1 MW do 10 MW 
in 10 KE z mo~jo nad 10 MW). Od preostalih treh elektrarn 
na obnovljive vire sta dve na biomaso in ena na son~no 
energijo. Poleg omenjenih elektrarn sta med kvalificiranimi 
elektrarnami {e dve, ki uporabljata bioplin oziroma deponijski 
plin, ter 5 elektrarn s sistemom za soproizvodnjo elektri~ne 
energije in toplote na zemeljski plin ali premog.

V dosedanjih postopkih je bil status kvalificiranega 
proizvajalca dodeljen pravzaprav samo `e obstoje~im 
elektrarnam, ~ez pribli`no leto dni pa bo mogo~e razbrati tudi, 
ali se struktura elektrarn `e spreminja v prid ve~jega dele`a 
kvalificiranih elektrarn, kar je tudi eden od glavnih namenov 
zakonske uvedbe statusa kvalificiranega proizvajalca.

Edvard Ipavec, AURE

[e naprej vabimo lokalne skupnosti in podjetja, da nam 
sporo~ijo svoj interes za sodelovanje pri projektu biomase 
GEF. “Pismo o nameri” lahko po{ljete na naslov: Agencija 
RS za u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 
Ljubljana, faks: (01) 300 69 91, dodatne informacije pa 
so na voljo pri mag. Janiju Turku, tel.: (01) 300 69 90,
e-po{ta: jani.turk@gov.si.

Plinski motor v sistemu soproizvodnje

Postopek pridobivanja statusa kvalificiranega proizvajalca, 
ki ga od januarja letos izvaja Agencija RS za u~inkovito rabo 
energije, poteka na zahtevo vlagatelja in v skladu z zakonom 
o splo{nem upravnem postopku. Za ustrezno dodeljevanje 
statusa in analize se vodi register kvalificiranih proizvajalcev z 
vsemi podatki iz vloge in letno proizvedeno energijo.

Dosedanje izku{nje v zvezi s podeljevanjem statusa ka`ejo 
na veliko {tevilo nepopolnih zahtevkov, saj je moralo vloge 
dopolniti ve~ kot tretjina vlagateljev. Nekaj vlog je bilo 
zavrnjenih tudi zaradi neskladnosti dejavnosti vlagateljev. Po 
Uredbi o pogojih za pridobitev statusa kvalificirana elektrarna 
organizacijsko namre~ ne more biti v sestavi pravne osebe, 
ki se ukvarja z izvajanjem dejavnosti prenosa, upravljanjem 
prenosnega omre`ja, distribucijo elektri~ne energije, 
upravljanjem distribucijskega omre`ja, oskrbo tarifnih 
odjemalcev ali organiziranjem trga z elektri~no energijo. Po 
pridobitvi statusa so kvalificirani proizvajalci dol`ni vsako leto 
do 1. marca Agenciji sporo~iti proizvedeno koli~ino energije 
in druge podatke, povezane s proizvodnjo v preteklem letu. 
^e tega ne storijo, izgubijo status.

In kak{ne so razmere na tem podro~ju po letu dni? Na 
podlagi uredbe je minister za okolje, prostor in energijo od 
sredine septembra 2001 do konca avgusta 2002 izdal 370 

Projekt biomase GEF
Mednarodni projekt GEF “Odstranjevanje ovir za pove~ano 

izrabo biomase kot energetskega vira”, ki je namenjen odpravi 
klju~nih ovir za izbolj{ano in pove~ano izrabo biomase kot 
energetskega vira v Sloveniji in s tem pove~anju njenega 
dele`a v energetski bilanci dr`ave, se je za~el izvajati v mesecu 
aprilu tega leta. Te`i{~e projekta je daljinsko ogrevanje z lesno 
biomaso (DOLB), ki so ga {tevilne ob~ine `e opredelile kot 
ugodno alternativo sistemu ogrevanja na fosilno gorivo.

Odziv na povabilo lokalnim skupnostim in podjetjem, ki se 
`elijo v projekt GEF vklju~iti z uvajanjem ali {iritvijo daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso, objavljenim v prej{nji {tevilki 
biltena, je precej{en. Interes je izkazalo 5 industrijskih podjetij 
oz. ustanov, 18 lokalnih skupnosti, 4 podjetja za oskrbo z 
energijo ter 3 podjetja, ki `elijo sodelovati pri projektu s 
storitvami in/ali opremo.
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ENERGIJSKE NALEPKE

Slovenska gospodinjstva porabijo letno pribli`no 3 mio 
MWh elektri~ne energije, skoraj tretjino vse elektrike, ki jo 
proizvedemo v Sloveniji. Pribli`no 45 % te elektri~ne ener   gije 
potrebujejo za svoje delovanje razsvetljava in gospodinjski 
aparati, med katerimi so z letno porabo energije 0,7 mio MWh 
najpotratnej{i hladilniki in zamrzovalniki. Na trgu so na voljo  
gospodinjski aparati, ki za delovanje porabljajo razli~no veliko 
energije. V dr`avah ~lanicah EU zato gospodinjske aparate `e 
nekaj let ozna~ujejo z energijskimi nalepkami, ki potro{nika 
seznanja  jo z rabo energije in drugimi pomemb ni mi podatki 
o ener gij s ki u~inkovitosti apa ra ta. Uvedba ener gijs kih nalepk 

omogo~a po tro{niku 
hitro pri mer ja vo ener-
gets ke u~inkovitosti 
raz li~ nih naprav in 
mu ta ko olaj{a na-
kup var ~ nej {ih in 
okolju pri jaz nej {ih 
gospodinj skih apara-
tov, hkrati pa je ener-
gijska nalepka lahko 
tudi dokaz kon ku-
ren~ ne prednos ti pro-
iz vajal cev in na trgu 
zmanj{uje po nud bo 
energetsko potrat-
nih aparatov.

V skladu z objavo 
v Uradnem listu de-
cem bra lani je konec 
juni ja letos za~el 
tudi v Sloveniji vel-
jati Pravilnik o ener-
gijskih nalepkah za 
do lo~ene vrste gos-
podinjskih apa ratov. 
Pravil nik dolo~a zah-
 te ve o navajanju 
po dat kov o porabi 

ener  gi je in drugih pomembnih virov na nalepkah in drugih 
stan dar di  ziranih informacijah o proizvodu za dolo~ene vrste 
gospo dinjs kih aparatov, kar omogo~a kupcu preprostej{e 
prepoznavanje energetsko u~inkovitej{ega aparata. Pravil nik 
smiselno dopolnjujejo odredbe za energijsko ozna~evanje 
hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, pralnih, 
su{ilnih, pralno-su{ilnih in pomivalnih strojev ter `arnic in
sijalk za uporabo v gospodinjstvih, vanj pa sodi tudi podro~je 
ozna~evanja pe~ic, grelnikov in hranilnikov tople vode ter kli-
matskih naprav. Pravilnik vsebinsko povzema direktivo Evrop-
ske komisije 92/75/EEC o navajanju porabe energije in dru-
gih bistvenih virov z nalepkami in standardnimi informaci-
jami o proizvodu za dolo~ene vrste gospodinjskih aparatov. 
V dr`avah ~lanicah EU je zakonodaja usklajena z omenje no 
direk tivo za~ela veljati najkasneje na za~etku leta 1994.

Energijsko nalepko za ozna~evanje gospodinjskih aparatov 
sestavljata dva dela:

• podatkovna nalepka, ki se nahaja v gospodinjskem aparatu 
ob njegovi dobavi, in

• podatkovna osnova, ki pojasnjuje podatke na podatkovni 
nalepki.
Vsebine energijskih nalepk za razli~ne vrste gospodinjskih 

aparatov se med seboj nekoliko razlikujejo, na vseh pa so 
navedeni model aparata in njegov proizvajalec ter stolpec z 
lastnostmi gospodinjskega aparata. Oznake na nalepki ka`ejo 
na stopnje energetske u~inkovitosti in so ozna~ene s ~rkami od 
A do G. Aparati v energijskem razredu A so najvar~nej{i in okolju 
najprijaznej{i. V povpre~ju porabijo kar od 55 do 75 % manj 
ener gije kot naprave iz razreda D, medtem ko aparati iz skupine 
G porabijo {e za ~etrtino ve~ energije kot aparati razreda D. Za 
hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije je stopnja ener-
getske u~inkovitosti opredeljena glede na koeficient ener gij ske 
u~inkovitosti, ki ga dolo~a razmerje med letno in standardno 
letno porabo energije aparata, podobno pa velja tudi za gospo-
dinjske pomivalne stroje. Energetska u~inkovitost pralnih strojev 
je dolo~ena s porabo energije v kWh na kg perila za standardni 
program pranja bomba`a pri 60 °C, za su{ilni stroj pa v kWh 
na kg perila za program su{enja bomba`a. Podatki, ki so temelj 
za dolo~itev stopnje energetske u~inkovitosti, so izmerjeni v 
laboratoriju, zato mora uporabnik, da bi se jim ~im bolj pribli`al, 
aparate uporabljati karseda skladno z navodili proizvajalca.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Najpomembnej{i energijski podatki za posamezne 
vrste gospodinjskih aparatov
• Pri pralnih strojih so najpomembnej{i podatki o 

porabi vode, elektri~ne energije in {tevilu vrtljajev 
o`emanja, ki so pomembni predvsem, ~e perilo 
su{imo v su{ilnem stroju. Ve~ vrtljajev pralnega stroja 
pomeni namre~ ni`jo porabo elektrike v su{ilnem 
stroju, na splo{no pa velja, da peremo najbolj var~no 
pri polni napolnjenosti bobna s perilom.

• Za su{ilne stroje velja, da so kondenzacijski potratnej{i 
od odzra~evalnih, najpomembnej{i podatek o njihovem 
delovanju pa je podatek o porabi elektrike, ki je na 
energijiski nalepki podan za 5 kg perila pri predhodnem 
o`emanju pri 800 vrt/min. ^e perilo o`emamo pri ni`jih 
vrtljajih, se poraba elektrike pove~a.

• Poraba elektri~ne energije in vode sta pomembni merili 
delovanja pomivalnih strojev, kjer pa ne smemo zane-
mariti tudi podatkov o u~inku pomivanja in glasnosti.

• Pri uporabi hladilnika je najpomembnej{e, da vrata 
hladilnika odpiramo ~im manjkrat in za ~im kraj{i ~as, 
saj se sicer poraba elektri~ne energije mo~no pove~a. 
Tople jedi pred namestitivijo v hladilnik vedno ohladi-
mo na sobno temperaturo.

• Za nizko porabo elektri~ne energije v zamrzovalniku 
je pomembno, da zamrzovalnik redno odtaljujemo, 
saj debela plast ledu porabo elektrike mo~no pove~a. 
Redno je treba ~istiti tudi prezra~evalne re{etke na 
zadnji strani aparata.

Energijsko nalepko sestavljata 
podatkovna osnova in podatkovna 

nalepka

Pravilnik o energijskih nalepkah za dolo~ene vrste 
gospodinjskih aparatov (Uradni list RS {t. 104/01)
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URE V STAVBAH

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 15. maja 2002 
izdalo nov Pravilnik o toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi energije 
v stavbah, ki je za~el veljati 15. avgusta. Pravilnik je nastal na 
podlagi analize stanja in zastavljenih ciljev o graditvi trajnostnih 
stavb, u~inkovite rabe energije ter zmanj{anja emisij v tem 
sektorju. Pri tem so bile upo{tevane tudi zahteve s podro~ja 
prevzema pravnega reda EU (Direktiva o gradbenih proizvodih 
(89/106/EEC) in Direktiva SAVE (93/76/EEC)) in relevantni 
SIST- standardi. 

Novi pravilnik prina{a v primerjavi z nekdanjimi predpisi dve 
bistveni novosti. Uvaja novo ra~unsko metodo po SIST EN 832 
za dolo~anje energijskih tokov v stavbi ter izra`a omejitve v 
obliki potrebne energije za ogrevanje stavbe na enoto uporabne 
povr{ine oziroma prostornine stavbe (kWh/m2a, kWh/m3a) v 
nasprotju z dosedanjimi omejitvami v obliki specifi~nih toplotnih 
izgub stavbe (W/K). Med pomembnimi novostmi velja omeniti 
tudi obvezen obrazec Izkaz toplotnih karakteristik stavbe, ki je 
podlaga za energetsko izkaznico stavbe.

Omejitve na podro~ju rabe energije za 
ogrevanje

Zahteve za najve~jo dovoljeno potrebno toploto za ogrevanje 
stavbe so izra`ene v odvisnosti od oblikovnega faktorja stavbe, 
to je razmerja med zunanjo povr{ino in prostornino stavbe. ^im 
bolj je stavba raz~lenjena, toliko milej{e so zahteve po dopustnih 
vrednostih letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe.

Dopustna letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je za 
stanovanjske stavbe po novem pravilniku dolo~ena z izrazom 
45 + 40 × f0 (kWh/m2a). Za povpre~no stavbo z oblikovnim 
faktorjem f0 = 0,65 pomeni to omejitev na 70 kWh/m2a. ̂ e bi 
kriterije iz JUS U.J5.600 prera~unali v obliko, kot jo predvideva 
nova verzija pravilnika, bi omejitev lahko izrazili s formulo 
65 + 55 × f0 (kWh/m2a), torej je bila potrebna toplota za 
ogre  vanje stavbe dozdaj omejena na 100 kWh/m2a.

Omejitve na podro~ju toplotne prehodnosti 
elementov stavbe

Zaradi razmeroma dalj{e `ivljenjske dobe ovoja stavbe glede 
na naprave je v pravilniku zapisan kriterij za najve~jo dovoljeno 
povpre~no toplotno prehodnost ovoja, in sicer v odvisnosti od 
oblikovnega faktorja stavbe in temperaturnega primanjkljaja na 
lokaciji stavbe. To pomeni, da mora stavba z oblikovnim faktorjem 
0,65, ki je izpostavljena klimatskim razmeram v Ljubljani, dosegati 
povpre~no toplotno prehodnost ovoja (prosojni in neprosojni del), 
manj{o od 0,55 W/m2K; ~e enako stavbo postavimo v Kopru, sme 
ta vrednost dosegati 0,60 W/m2K, ~e pa ta stoji na Jesenicah, so 
zahteve za njeno toplotno za{~ito stro`je, in sicer 0,52 W/m2K.

Kon~ni cilj pravilnika je zmanj{anje rabe energije v stavbah, 
trajnostna gradnja stavb in ugodno bivalno okolje. Na~in 
doseganja cilja naj bo v ~im ve~ji meri naloga projektanta, s ~imer 
spodbujamo tudi vklju~evanje energetsko u~inkovitih tehnologij 
v stavbe. Glede na na{e razmere se je pokazalo kot sprejemljivo 
postavljanje zahtev na ravni potrebne energije za ogrevanje stavbe, 
v naslednji posodobitvi pravilnika pa upamo, da bo mogo~e `e 
preiti na raven celotne rabe energije v stavbi.

Ekonomski u~inki

^e je bilo po prej{njih zahtevah {e mogo~e graditi masivne 
stavbe s 5 cm toplotne za{~ite (0,7 W/m2K), potem to po 
novem predlogu pravilnika o toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi 
energije v stavbah ne bo ve~ tako. Vsaj za osrednji del Slovenije 
bo treba pri zdaj uveljavljenem na~inu klasi~ne gradnje zunanjo 
steno izolirati na pribli`no 0,4 W/m2K. To pomeni, da bo 
treba razliko 0,3 W/m2K nadomestiti z dodatnimi 3 do 4 cm 
toplotne izolacije. Dodatna nalo`ba predstavlja med 400 in 
800 SIT na m2 fasade oziroma za celotno dru`insko hi{o za do 
100.000 SIT vi{ji stro{ek. Prihranek pri rabi energije zna{a pri 
tem okoli 15 kWh/m2a, zato je pri dana{njih cenah vra~ilni rok 
nalo`be, ki jo narekuje novi pravilnik, od 3 do 5 let.

Dr. Marjana [ijanec Zavrl, ZRMK TIG, d.o.o.

^e primerjamo zahteve prej{njih slovenskih predpisov 
s sedanjim predlogom, lahko pri~akujemo vsaj 30 % 
zmanj{anje potreb po toploti za ogrevanje stavbe. Ob 
trenutnem letnem prirastu novozgrajenih stavb je to vsaj 
60.000 MWh manj{a letna potreba po toploti in 12.000 
ton manj emisij CO2 letno. Primerjava z nem{kim predpisom 
WSVO95 (Wärmeschutzverordnung) iz leta 1995 poka`e, 
da so slovenske zahteve celo nekoliko stro`je, vendar je 
Nem~ija `e sprejela nov pravilnik EnSV2002 (Energieeinspar
verordnung 2002), katerega cilj je 30 % zmanj{anje porabe 
energije v stavbah. EnSV2002 predpisuje zahteve na ravni 
primarne energije za ogrevanje, ki jih s prej omenjenimi 
merili ne moremo neposredno primerjati. Stro`je nem{ke 
zahteve pu{~ajo projektantu proste roke: ~e ne predvidi 
bistvenih izbolj{av na podro~ju naprav v stavbi ali ne izrabi 
prijaznej{ih virov energije, mora z izbolj{avami pose~i na 
podro~je izbolj{anja toplotne za{~ite stavbe. Podoben 
pristop lahko najdemo tudi v predpisih drugih naprednih 
dr`avah EU (npr.: Danska, Nizozemska).

Pravilnik o toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi 
energije v stavbah (Uradni list RS {t. 42/02)

Najve~ja dovoljena letna potrebna energija za ogrevanje stavbe 
po novem pravilniku o toplotni za{~iti stavb in u~inkoviti rabi 

energije v stavbah, MOP, 2002
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ENERGIJA V EVROPI
Izbrani projekti v okviru programov 
SAVE in ALTENER

Julija je Generalna direkcija za transport in energijo 
potrdila listo projektov, ki jih bo sofinancirala na podro~ju 
u~inkovite rabe energije (program SAVE) in izrabe obnovljivih 
virov energije (program ALTENER) v vi{ini 26,8 milijona. Na 
razpis, ki je bil objavljen v uradnem listu Evropske unije 
januarja letos, je Generalna direkcija za transport in energijo 
prejela za program ALTENER 174 in za program SAVE 121 
predlogov projektov. Vsak predlog je bil ocenjen po {estih 
kriterijih in to~kovan z najve~ 30 to~kami. Zaradi velike 
konkurence so bili praviloma izbrani samo projekti, ki so 
dosegli vsaj 22 to~k.

Za program ALTENER je pri{lo tudi 11 prijav z udele`bo 
slovenskih institucij, za sofinanciranje pa so bili izbrani 
naslednji 3 projekti:
• Promoting biomass heating systems in large buildings, 

ocena 27 to~k, nosilec E.V.A iz Avstrije, slovenski partner je 
Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE), ostali part-
nerji so iz Irske, Velike Britanije, Nem~ije, Finske, Poljske, 
Portugalske in [panije.

• Photovoltaic Training in Candidate Countries, ocena 
22 to~k, nosilec FhG-ISE iz Nem~ije, iz Slovenije sode-
luje Fakulteta za arhitekturo, gradbeni{tvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani (UL-FAGG), ostali partnerji pa so iz 
Velike Britanije, Nem~ije, Poljske, Bolgarije, Mad`arske in 
Romunije.

• Strategy to promote mountains huts renewable energy 
sources and their rational use passing world wide from 
Alps to Alps, 22 to~k, nosilec TRE iz Francije, slovenski 
partner je PZS, ostali partnerji so iz Nem~ije, Italije, Francije 
in Bolgarije.

Nov predlog Evropske komisije s 
podro~ja promocije kogeneracije

Julija letos je Evropska komisija predstavila predlog direktive 
za promocijo soproizvodnje toplote in elektri~ne energije 
(SPTE) oziroma kogeneracije, ki naj bi pomagal omejiti 
{kodljive emisije toplogrednih plinov in nara{~anje odvisnosti 
Evropske unije od uvoza energentov. Direktiva je nov korak 
pri oblikovanju evropskih smernic za spodbujanje var~evanja 
z energijo ter rabe novih in obnovljivih virov energije.

Kot glavne razloge za podporo kogeneraciji navaja komisija 
zmanj{anje rabe energije, ki jo v primerjavi z lo~eno proizvodnjo 
toplote in elektri~ne energije omogo~a kogeneracija, izbolj{anje 
zanesljivosti oskrbe z energijo ter stro{kovno u~inkovitost SPTE 
sistemov. S podporo in pospe{evanjem vgradnje in primernega 
obratovanja SPTE sistemov naj bi direktiva okrepila polo`aj `e 
obstoje~ih sistemov ter spodbudila vgradnjo novih, dolgoro~no 
pa naj bi zagotovila upo{tevanje kogeneracije kot enakovredne 
mo`nosti pri odlo~anju o investicijah v nove sisteme za 
proizvodnjo elektrike.

Glavne ovire za razmah kogeneracije v Evropi so trenutno 
predvsem zapleteni in dolgotrajni administrativni postopki, 
visoki stro{ki za priklju~itev na omre`je ter uporabo 
prenosnega in distribucijskega omre`ja, nizke odkupne cene 
elektri~ne energije, pove~anje negotovosti zaradi odpiranja 
trga z elektriko in plinom ter neupo{tevanje eksternih stro{kov 
v cenah energije. Posledica je tudi potreba po finan~ni 
podpori za izgradnjo SPTE sistemov. V skladu z direktivo, ki bo 
na podro~ju kogeneracije vpeljala enotno terminologijo, naj 
bi zato dr`ave ~lanice zagotovile nediskriminatoren prenos in 
distribucijo elektrike iz kogeneracij, olaj{ale dostop do omre`ja 
za sisteme na obnovljive vire energije in tiste z mo~jo, manj{o 
od 1 MWe, izdelale analize in poro~ila o potencialih in ovirah 
za razvoj kogeneracije ter zagotovile mo`nost spremljanja 
izvora elektri~ne energije iz SPTE sistemov.

Pri~akuje se, da bo direktiva, osnovne informacije o njej 
so dostopne na http://europa.eu.int/comm/energy/library/
chpmemodirectiveen.pdf, sprejeta prihodnje leto, veljati pa 
bo za~ela predvidoma leta 2005, po dveletnem obdobju, 
ki ga imajo dr`ave ~lanice na voljo, da evropske smernice 
prenesejo v svoje zakonodaje.Za program SAVE je prispelo 14 prijav s slovensko 

udele`bo, od katerih so bili sprejeti 3 projekti, in sicer:
• Biomass market forming: The iniation of the use of bio-

mass energy for the CHP production in district heating 
systems in the countries of Central and Eastern Europe, 
24 to~k, nosilec SEVEN in ̂ e{ke, partner iz Slovenije je ApE, 
ostali partnerji so iz Poljske, Slova{ke, Gr~ije, Nizozemske in 
Avstrije.

• Training on and implementation of bicycle policy audits in 
European cities, 22 to~k, nosilec LV iz Belgije, iz Slovenije 
sodeluje FAGG, ostali partnerji so iz Avstrije, Belgije, 
Portugalske, [vedske, Finske, Velike Britanije, ^e{ke, 
Danske, Francije, Nem~ije, Irske in Italije.

• Dissemination of EE electric and electronic equipment 
(5E) in European universities, 21 to~k, nosilec COP iz 
Nem~ije, slovenski partner je Fakulteta za elektrotehniko, 
ra~unalni{tvo in informatiko, sodelujejo pa {e partnerji iz 
vseh dr`av ~lanic EU.

Franc Beravs, AURE

Slovenski prijavitelji so bili zelo aktivni, saj so nastopali 
v vsaki dvanajsti prijavi. Evropska komisija bo delo 
slovenskih partnerjev iz programov SAVE in ALTENER 
sofinancirala v vi{ini okoli 175.000 €.

In kako kogeneracijo obravnava slovenska 
zakonodaja?

SPTE je v slovenski zakonodaji obravnavana skupaj 
z obnovljivimi viri elektri~ne energije kot kvalificirana 
proizvodnja (KP). Vlada RS je o posebnem polo`aju KP 
sprejela dve uredbi in ve~ sklepov: Uredbo o pogojih za 
pridobitev statusa KP (Uradni list RS {t. 29/01) in Uredbo 
o pravilih za dolo~itev cen in za odkup elektri~ne energije 
od KP (Uradni list RS {t. 25/02), na podlagi druge pa tudi 
Sklep o odkupnih cenah. Osnove za spodbujanje SPTE so 
`e precej usklajene s predlogom direktive EU, nekatera 
dopolnila pa pri~akujemo `e v opredelitvah Nacionalnega 
energetskega programa.

Barbara Petelin Viso~nik in
dr. Mihael G. Tom{i~, IJS/CEU
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ENERGETSKO U^INKOVITI
Gorenje - energetsko u~inkovito 
podjetje 2002

Velenjsko podjetje Gorenje, d. d., krovna dru`ba 
Skupine Gorenje, izdela letno ve~ kot 2,5 milijona hladilno- 
zamrzovalnih, kuhalnih in pralno-su{ilnih aparatov. Podjetje, 
ki se tako uvr{~a med ve~je proizvajalce gospodinjskih 
aparatov v Evropi, se v svojem strate{kem na~rtu zavzema za 
izbolj{evanje kakovosti `ivljenja v lokalnem in {ir{em okolju 
tudi z racionalno rabo naravnih virov ter z zmanj{evanjem 
emisij toplogrednih plinov, racionalna raba energentov pa je 
tudi sestavni del politike ravnanja z okoljem.

Za izvajanje ukrepov u~inkovite rabe energije so v podjetju 
leta 1998 opravili energetski pregled, v katerem so opisali 
obstoje~e razmere in oblikovali predloge za izbolj{anje 
energetske u~inkovitosti. Odgovornost za ravnanje z energijo 
je zdaj opredeljena na najvi{ji ravni v podjetju, vsaka investicija 
pa se presoja tako z vidika energetske bilance kot tudi z vidika 
vplivov na okolje. Zaposleni se usposabljajo za racionalno 
rabo energentov, centralni nadzorni sistem pa energetskemu 
mened`erju omogo~a u~inkovito ciljno spremljanje in 
obvladovanje porabe energentov.

Z ve~ kot 300 milijonov tolarjev vrednimi investicijami je 
Gorenje med letoma 1997 in 2001, ob hkratnem pove~anju 
proizvodnje za skoraj tretjino, doseglo zavidljive rezultate na 
podro~ju u~inkovite rabe energije, saj je ob malenkostnem 
pove~anju specifi~ne rabe elektrike znatno zmanj{alo 
specifi~no porabe toplote (38,0 %), zemeljskega plina 
(43,5 %) in vode (62,5 %).

Gorenje namenja veliko pozornosti tudi razvoju energetsko 
u~inkovitih izdelkov. Vpliv rabe energije pri hladilnikih ali 
pralnih strojih je namre~ ve~ kot 300-krat ve~ji od vplivov, 
ki jih imata na okolje njihova proizvodnja in razgradnja. V 
primerjavi z navadnim prihrani energetsko u~inkovit pralni 
stroj v desetih letih 400 kWh elektri~ne energije in 200 m3 
vode, kar bi, ~e bi vsa slovenska gospodinjstva stare pralne 
stroje nadomestila z energetsko var~nimi, zmanj{alo letno 
porabo elektrike za 25 GWh, vode pa za 1,24 milijona m3.

Za prizadevanja na podro~ju u~inkovite rabe energije je 
Gorenje letos prejelo nagrado energetsko u~inkovito podjetje 
2002, Branko Olup, telefon: (03) 899 13 97, e-po{ta: 
branko.olup@gorenje.si, pa je postal energetski mened`er 
2002.

Izraba odpadne toplote kompresorjev v 
KRKI, d. d., Novo mesto

KRKA, d. d., Novo mesto v zadnjih letih veliko vlaga 
v projekte za pove~evanje proizvodnih zmogljivosti, ki 
vklju~ujejo tudi nove zmogljivosti in posodobitve energetskih 
sistemov. V preteklem in leto{njem letu smo v KRKI tako 
zaklju~ili tudi projekt izrabe odpadne toplote pri proizvodnji 
komprimiranega zraka tlaka 2 bar za potrebe razpr{ilnih 
su{ilnikov v fermentacijski proizvodnji, ki je bil izveden v 
sklopu posodobitve celotne kompresorske postaje. Projekt 
izrabe odpadne toplote, ki je bil financiran s kreditom Sklada 
za u~inkovito rabo energije Republike Slovenije, je bil letos 
izbran za energetsko u~inkovit projekt 2002.

Gibanje specifi~nih porab elektrike, toplote, zemeljskega plina, 
komprimiranega zraka in vode v obdobju od 1991 do 2001

Toplotna postaja izrabe odpadne toplote kompresorjev

V fermentacijski proizvodnji, katere produkti so bazi~ni 
antibiotiki, na primer bacitracin, salinomic in monezin, je 
zadnja faza izolacija obdelane fermentacijske brozge, ki 
poteka na razpr{ilnih su{ilnikih. Za su{enje brozge je potreben 
vro~ zrak s temperaturo 220 oC, ki se je pred projektom 
pripravljal s pomo~jo gorilnikov na zemeljski plin, po novem 
pa se zrak s pomo~jo vro~e vode s temperaturo 105 oC v 
rekuperativnem prenosniku toplote najprej predgreje z 20 
na 65 do 90 oC. Segrevanje vro~e vode omogo~a toplota, ki 
jo v prvi stopnji hlajenja v cevnih prenosnikih toplote oddaja 
komprimiran zrak temperature 180 oC. Pred rekonstrukcijo so 
toploto komprimiranega zraka odvajali v okolico s pomo~jo 
hladilnih stolpov. Projekt se dobro vklju~uje v proizvodni 
tehnolo{ki proces, saj je delovanje razpr{ilnih su{ilnikov in 
proizvodnje komprimiranega zraka tlaka 2 bar v soodvisnosti 
od fermentacijske proizvodnje, kjer se komprimirani zrak 
uporablja kot tehnolo{ki medij pri procesu fermentacije.

Nazivna zmogljivost sistema za izrabo odpadne toplote 
je 700 kW, dejansko dose`ena mo~ v minulih 11 mesecih 
obratovanja pa je zna{ala 400 kW. V tem ~asu se je zaradi 
vgradnje novega sistema poraba zemeljskega plina zmanj{ala 
za 340.000 Sm3, elektri~ne energije pa za 113.500 kWh, s 
~imer je bil dose`en energijski prihranek 12 GJ. To pomeni 
hkrati tudi 750 ton manj emisije CO2 na leto, za 0,4 tone na 
leto pa bodo manj{e tudi emisije NOx. Pri vrednosti nalo`be 
20,2 mio SIT in dozdaj dose`enem prihranku 19 mio SIT, naj 
bi se nalo`ba povrnila v dobrem letu dni.

Ven~eslav Bukovec, KRKA, d. d.
Telefon: (07) 331 23 20

E-po{ta: venceslav.bukovec@krka.si
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Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” izide 4. novembra 2002.

V minulih letih so bili 
po svetu izvedeni {tevil-
ni projekti s podro~ij ener-
getske u~inkovitosti in ob-
novljivih virov ener gije, ki 
kot trajnostne ener getske 
re{itve prispevajo h gospo-
darskemu razvoju ter varu-
jejo okolje in podnebje. 
Energy Globe Award, nagrada, ki bo marca 2003 podelje-
na `e ~etrti~, je namenjena projektom s podro~ij energet-
ske u~inkovitosti ali/in rabe obnovljivih virov energije v pro-
metu, gospodinjstvih, podjetjih ter ob~inah in javnih ustano-
vah, zanjo pa se lahko potegujejo podjetja, zasebne in javne 
institucije ter posamezniki z vsega sveta. Podobno kot letos, 
ko se je za nagrade potegovalo prek 1.300 projektov iz ve~ 
kot 98 dr`av, bo tudi prihodnje leto zmagovalec v vsaki od 
omenjenih kategorij prejel 10.000 € nagrade. Podrobnosti o 
projektih je treba posredovati v angle{kem ali nem{kem jeziku 
po navadni ali elektronski po{ti oziroma faksu najkasneje do 
9. oktobra 2002, vse dodatne informacije pa dobite na splet-
ni strani http://www.energyglobe.at.

Energy Globe Award 2003

Javni posvet “Delovanje trga, tr`ne razmere in 
sklepanje pogodb o dobavi”
Posvet o tem, kako skleniti primerno pogodbo o dobavi 
elektri~ne energije.
Datum: 25. september 2002
Kraj: GZS, Ljubljana
Informacije: stane.merse@ijs.si

6. posvetovanje Dru{tva za hladilno in 
klimatizacijsko tehniko
Tema leto{njega posvetovanja je Hlajenje v industriji.
Datum: 25. - 26. oktober 2002
Kraj: Toplice Dobrna
Informacije: bostjan.cerkvenik@fs.uni-lj.si

Control of the Greenhouse Effect
Prva mednarodna konferenca o nadzoru u~inka tople grede.
Datum: 3. - 4. oktober 2002
Kraj: Strasbourg, Francija
informacije: http://www.greenhouse-effect.org/

Renewable Realities
Prvo mednarodno sre~anje o delovanju sistemov na obnovljive 
vire energije v praksi.
Datum: 15. - 17. oktober 2002
Kraj: Orkney, [kotska
Informacije: lucy.howlett@aeat.co.uk

Sustainable Energy Expo 2002
Sre~anje namenjeno vsem, ki si prizadevajo zmanj{ati vpliv 
rabe energije na okolje.
Datum: 22. - 24. oktober 2002
Kraj: Olympia London, Velika Britanija
Informacije: http://www.sustainable-expo.org/

Napovedi zanimivih dogodkov

V okviru tedna mobilnosti je mogo~e pripraviti tudi tematske 
dneve s podro~ij rekreacije, kulture in nakupov, mobilnosti in 
zdravja, odgovorne rabe avtomobila in podobno. Podrobnej{e 
informacije o evropskem tednu mobilnosti lahko dobite na 
spletni strani http://www.mobilityweek-europe.org/.

Dejavnostim ob dnevu brez avtomobila se letos `e tretji~ 
pridru`uje tudi Slovenija. Med dvajsetimi ob~inami, ki so se 
za sodelovanje odlo~ile tokrat, lani je bilo takih ob~in 18, jih 
bo kar devet organiziralo tudi teden mobilnosti. Podrobnos-
ti o dogajanjih v Sloveniji so dostopne na http://www.sigov.si/
mop/index.htm.

Dan brez avtomobila in Evropski teden 
mobilnosti

Od 16. do 22. sep-
tembra 2002 bo prvi~ 
potekal evropski teden 
mobilnosti, ki ga bo sk-
lenil evropski dan brez 
avtomobila. Namen 
ted na mobilnosti je ve-
~an je osve{~enosti pre-
bivalcev Evrope o raz-
li~ nih vidikih trajnost ne 
mobilnosti, poleg dne-
 va brez avtomobila pa 
bodo 16., 18. in 20. 
septembra potekali {e 
dan javnega prevoza, 
kolesarski dan in dan 
`ivih ulic/zelenih poti. 


