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 BILTEN MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
RAZPISI EKO SKLADA

UREDBA O PODPORAH SPTE Z VISOKIM IZKORISTKOM

ENERGETSKO U^INKOVIT VRTEC

USPOSABLJANJE AGENTOV NIZKOOGLJI^NE DRUŽBE

Sprejet nov operativni program zmanj{evanja emisij toplogrednih plinov

Vlada Republike Slovenije je 30. julija sprejela Operativni 
program zmanj{evanja emisij toplogrednih plinov do 2012 (OP 
TGP-1), ki dolo~a klju~ne ukrepe in instrumente za doseganje 
kjotskih ciljev ter obveznosti posameznih sektorjev pri njihovem 
izvajanju. Tak program je Vlada že sprejela decembra 2006, 
vendar se je izkazalo, da se je od 25 ukrepov zadovoljivo izvajalo 
samo 10. Posledica tega je nara{~anje emisij toplogrednih 
plinov (TGP), zlasti v prometu. Ugotovljeno je bilo tudi, da je 
neizvajanje ukrepov, sprejetih v okviru Nacionalnega akcijskega 
na~rta za energetsko u~inkovitost ter Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture, kriti~no, ~eprav so 
bila sredstva iz kohezijskega sklada EU za izvedbo ve~jega dela 
programov odobrena že leta 2007, vendar se skorajda {e niso 
za~ela ~rpati, niti {e niso zagotovljeni vsi kadrovski in finan~ni 
pogoji za to.

Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Kjotski protokol 
in s tem sprejela obveznost, da emisije TGP med letoma 
2008 in 2012 v povpre~ju zmanj{a za 8 % glede na izhodi{~ne 
emisije, kar pomeni na 18,726 Mt CO2/leto. ^e bo Republika 
Slovenija dokazala ustrezno gospodarjenje z gozdovi, bo 
pri doseganju kjotske obveznosti lahko uveljavila pove~anje 
ponorov CO2 za 1,32 Mt CO2 ekv./leto zaradi pove~anja lesnih 
zalog, kar pomeni, da bodo lahko povpre~ne letne emisije med 
letoma 2008 in 2012 zna{ale 20,046 Mt CO2. Za doseganje te 
ciljne vrednosti novi Operativni program predvideva precej{nje 
intenziviranje ukrepov, poleg tega pa bo treba pravico za 
emisije TGP za 1,070 Mt CO2 ekv./leto zagotoviti z nakupi 
kuponov v tujini.

Za izvedbo ukrepov iz OP TGP-1 bo treba v obdobju 
2009–2012 zagotoviti 684,6 milijonov evrov javnih sredstev, 
od tega 604,7 milijonov evrov za izvajanje doma~ih ukrepov 
in okoli 80 milijonov evrov za nakup pravice do emisije TGP 
v tujini. Sredstva za nakup le-te bodo zagotovljena z uvedbo 
okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo CO2 na 
pogonska goriva v vi{ini do 0,02 EUR/l. 

Glavni del prora~unskih sredstev iz OP TGP-1 (52,6 
milijonov evrov) je treba zagotoviti za slovenski delež pri 
~rpanju sredstev iz strukturnih skladov EU, ki ga je potrebno 
pospe{iti. Za zagotavljanje financiranja doma~ih ukrepov za 
URE in OVE so najpomembnej{a sredstva Kohezijskega sklada 
(103,4 milijonov evrov) in sredstva, ki se zbirajo na osnovi 
obra~unavanja prispevka odjemalcev elektri~ne energije za 
zagotavljanje podpore proizvodnji elektri~ne energije s SPTE 
z visokim izkoristkom in iz OVE (170 milijonov evrov). Uveden 
bo tudi dodatek k ceni energentov za izvedbo programov 
za izbolj{anje energetske u~inkovitosti s strani dobaviteljev 
energije kon~nim odjemalcem in Eko sklada (111,7 milijonov 
evrov), iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa bo med 
letoma 2010 in 2012 za za~etek izvajanja sheme za energetsko 
sanacijo ve~stanovanjskih stavb z vklju~eno socialno podporo 
namenjenih 17 milijonov evrov.

Zato je za uspe{no izvajanje OP TGP-1, {e posebno za ukrepe 
na podro~ju URE in OVE, klju~no, da se vzpostavi ustrezna 
implementacijska struktura z zadostnim {tevilom kadrov v javni 

(se nadaljuje na strani 2)
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RAZPISI

Stanje na razpisih Eko sklada 

Nepovratne finan~ne spodbude za ob~ane 
    Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finan~nih spodbud 
ob~anom za rabo obnovljivih virov energije in ve~jo energijsko 
u~inkovitost stanovanjskih stavb poteka od lanskega junija ter 
skupaj z leto{njo spremembo in dopolnitvijo ob~anom ponuja 
11,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Do 17. avgusta 2009 
je bilo izvedenih 62 odpiranj vlog. Najve~ vlog, 4.251, smo 
prejeli za naložbe v solarne ogrevalne sisteme, 409 za celovito 
obnovo obstoje~ih stanovanjskih objektov, 181 za gradnjo 
nizkoenergijskih in pasivnih hi{, 467 za nakup in vgradnjo 
kotlov na lesno biomaso, 188 za toplotno izolacijo fasad in 872 
za zamenjavo zunanjega stavbnega pohi{tva. 

Glede na to, da smo prejeli bistveno manj vlog za celovito 
obnovo obstoje~ih stanovanjskih stavb, kot smo pri~akovali, 
smo junija razpis dopolnili z možnostjo pridobitve nepovratnih 
sredstev za naložbe v kotle na lesno biomaso, toplotno 
izolacijo fasad in zamenjavo zunanjega stavbnega pohi~tva. 
Spodbuda se dodeli le za {e neizvedene ukrepe, kar pomeni, 
da morajo ob~ani za sredstva zaprositi, preden za~nejo z 
naložbo. Z izdanim sklepom se odobri pravica do nepovratnih 
sredstev. Sredstva se izpla~ajo po pravo~asno kon~ani naložbi 

upravi in vklju~evanjem zunanjih izvajalcev. Zagotoviti bo treba 
tudi ~im ve~jo stro{kovno u~inkovitost in multiplikativne u~inke 
predvidenih ukrepov na gospodarstvo. V zvezi s tem je Vlada 
sprejela pomemben sklep, da bo zagotovila dodatne kadrovske 
vire v okviru kadrovskega na~rta Eko sklada. 

Vlada je v zvezi z izvajanjem ukrepov Službi Vlade RS za 
podnebne spremembe naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor usmerja in usklajuje aktivnosti za izvedbo 
vseh ukrepov, predvidenih v OP TGP-1, ter da vsako leto do 1. 
aprila pripravi in Vladi predloži v sprejem poro~ilo o izvajanju 
operativnega programa.

OP TGP-1 je objavljen na spletni strani: http://www.
mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/
okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_toplogredni_
plini2012_1.pdf.

 
 mag. Boris Selan, Matej Gasperi~, MOP

in predložitvi ustrezne dokumentacije. Izjemoma je sredstva 
mogo~e pridobiti za vgradnjo kotlov na lesno biomaso, 
toplotno izolacijo fasad in zamenjavo zunanjega stavbnega 
pohi{tva, izvedene med 1. junijem 2008 in 5. junijem 2009.

Doslej smo odobrili 4,028 milijona evrov nepovratnih  
finan~nih spodbud za 3.259 solarnih ogrevalnih sistemov, 
930.000 evrov za celovito obnovo 159 stanovanjskih stavb, 
1,458 milijona evrov za gradnjo 115 nizkoenergijskih ali 
pasivnih stanovanjskih hi{, 208.000 evrov za namestitev 
157 kotlov na lesno biomaso, 35.000 evrov za zamenjavo  
zunanjega stavbnega pohi{tva in 80.000 evrov za toplotno 
izolacijo fasad. Prejemnikom pravice do spodbude, ki so 
naložbe že zaklju~ili, smo nepovratna sredstva že izpla~ali, in 
sicer skupaj 3,6 milijonov evrov. 

Kreditiranje okoljskih naložb ob~anov
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb ob~anov od marca 

ponuja za 12 milijonov evrov ugodnih kreditov. Doslej je bilo 
podpisanih 585 kreditnih pogodb v skupni vrednosti 5,838 
milijona evrov. Najve~ sredstev, skoraj 74 %, je bilo dodeljenih 
ob~anom za naložbe v zmanj{anje emisij toplogrednih plinov, 
od tega 51 % za ukrepe u~inkovite rabe energije in 23 % za rabo 
obnovljivih virov energije, kot je razvidno iz spodnje tabele.

V okviru naložb za rabo obnovljivih virov energije je bilo 
najve~ sredstev sklada namenjenih za namestitev toplotnih 
~rpalk in kotlov na lesno biomaso. Med naložbami v u~inkovito 
rabo energije pa je bilo najve~ sredstev sklada namenjenih za 

Okoljski sektor Podro~je Podpisane kreditne 
pogodbe  v tiso~ €

Delež 
v %

Zrak  OVE 1.368,0 23,4

 URE 2.950,7 50,5

Voda ^i{~enje odpadnih 
voda

  110,8   1,9

Odvajanje 
odpadnih voda

    18,8   0,3

Zmanj{anje rabe 
vode

    68,7  1,2

Odpadki Zamenjava 
azbestne stre{ne 
kritine

1.321,4 22,7

 
Skupaj 5.838,4 100,0
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izvora, kot so na primer celulozni kosmi~i, lesna vlakna, 
pluta, bombaž in podobno, ter materialov mineralnega izvora 
(mineralna volna …).

Za energetsko prenovo ve~stanovanjskih stavb Sklad 
predpisuje naslednje kriterije oziroma razrede energetske 
prenove stavb: osnovni razred: energetska prenova mora biti v 
skladu s Pravilnikom o u~inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list 
RS, {t. 93/08); vi{ji razred: za energetsko prenovo veljajo enaki 
pogoji kot za gradnjo energetsko var~nih ve~stanovanjskih 
stavb, s tem da poraba koristne energije za ogrevanje ne sme 
presegati 45 kWh/m2 letno.

Na spletni strani Sklada www.ssrs.si je objavljen celoten 
javni razpis in vloga za sofinanciranje projektov izgradnje in 
energetske prenove ve~stanovanjskih stavb. Dodatne informacije 
lahko dobite po elektronski po{ti (ssrsinfo@stanovanjskisklad-
rs.si) oziroma na telefonski {tevilki 01/4710-500.

 Rebeka Rupnik, Stanovanjski sklad RS, j. s.

Stanovanjski sklad spodbuja 
energetsko u~inkovite  
ve~stanovanjske stavbe

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v 
nadaljevanju Sklad) je 20. 4. 2009 objavil javni razpis za 
sofinanciranje projektov izgradnje in energetske prenove 
ve~stanovanjskih stavb (Ur. list RS, {t. 31/09). Vi{ina razpisanih 
sredstev, ki se bodo porabila v obdobju 2009 – 2012, zna{a 8 
milijonov evrov, razpis pa je odprt do porabe sredstev oziroma 
najpozneje do 31. 12. 2011.

Za sofinanciranje izgradnje in energetske prenove 
stanovanjsko-poslovnih stavb mora biti delež stanovanjskih 
uporabnih povr{in ve~stanovanjske stavbe ve~ji od 75 %.

Sklad sofinancira gradnjo novih energetsko var~nih 
ve~stanovanjskih stavb tako, da daje ugodna dolgoro~na 
stanovanjska posojila do najve~ 100 evrov/m2, in energetsko 
prenovo ve~stanovanjskih stavb tako, da daje dolgoro~na 
stanovanjska posojila do 70 evrov/m2 uporabne povr{ine.

Dolgoro~no posojilo lahko pridobijo ob~ine, ob~inski 
prora~unski skladi, javni nepremi~ninski skladi, neprofitne 
stanovanjske organizacije, gospodarske družbe in druge pravne 
osebe. Prav tako lahko posojilo pridobijo zemlji{koknjižni etažni 
lastniki stanovanj. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna 
v vi{ini {estmese~nega EURIBOR + 0,3 % in se obra~unava na 
stanje glavnice. V mesecu objave razpisa je bila obrestna mera 
1,67 + 0,3 %. 

Odpla~ilna doba za odobreno posojilo je do najve~ 15 let od 
podpisa posojilne pogodbe.

Za energetsko var~no gradnjo ve~stanovanjskih stavb 
v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji Sklad med drugim 
predpisuje naslednje pogoje: poraba koristne energije za 
ogrevanje ne sme presegati 35 kWh/m2 letno; stavba mora 
imeti centralni sistem prezra~evanja z vra~anjem toplote 
odpadnega zraka – z u~inkovitostjo vra~anja najmanj  
80 %; najmanj 25 % skupnih potreb po toploti za ogrevanje in 
pripravo sanitarne vode mora biti zagotovljenih iz obnovljivih 
virov energije; v primeru gradnje pasivne ve~stanovanjske 
stavbe poraba koristne energije za ogrevanje ne sme presegati 
15 kWh/m2 letno. Priporo~a se uporaba materialov naravnega 

vgradnjo energijsko var~nega zunanjega stavbnega pohi{tva in 
toplotno izolacijo fasad.

Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in 

samostojnih podjetnikov od maja po povi{anju razpisanega 
zneska ponuja 25 milijonov evrov ugodnih kreditov. Interes 
potencialnih kreditojemalcev je izjemno velik, saj je razpisno 
dokumentacijo kupilo že 71 potencialnih kreditojemalcev s 
skupnim predvidenim zneskom kreditov ve~ kot 50 milijonov 
evrov. Doslej smo prejeli 24 vlog za ve~ kot 18 milijonov 
evrov kreditov, odobrili pa smo 8 kreditov v skupni vrednosti 
5,5 milijona evrov, od tega 2,4 milijona evrov za naložbe v 
rabo obnovljivih virov energije, 2, 2 milijona evrov za ravnaje 
z odpadki in 0,9 milijona evrov za naložbo v varstvo voda in 
u~inkovito rabo vode. 

 Vesna Vidi~, Eko sklad, j. s.

RAZPISI

Razpisa za sofinanciranje energetske 
izrabe lesne biomase sta v polnem teku

Ministrstvo za okolje in prostor je 15. maja v Uradnem listu 
RS, {t. 36/09 objavilo razpisa za sofinanciranje ogrevanja na 
lesno biomaso. Na prvi dve odpiranji je skupaj prispelo 23 vlog. 
Informacije o prvih odpiranjih na obeh razpisih so podane v 
tabeli, vrednotenje vlog iz 2. odpiranja pa {e poteka.     

Dosedanji podatki kažejo, da je na obeh razpisih {e dovolj 
razpoložljivih sredstev. Investitorje, ki na~rtujejo izgradnjo 
sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) ali 
vgradnjo individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso 
(KNLB), zato vabimo, da s svojimi projekti kandidirajo za 
pridobitev sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada.

Za naslednje odpiranje vloge po{ljite do 5. novembra 2009 
do 15. ure. Ve~ informacij o razpisih je na voljo na spletni strani 
www.mop.gov.si. 

 Lojze Šubic, MOP

Javni 
razpis

1. 
odp.

2. 
odp.

Odobrena 
sredstva

1. odp.
(mio €)

Odobrena 
sredstva

2. odp.
(mio €)

DOLB1 4 1 1,9 0,5 0,2 0,63 0 0 3,8

KNLB1 5 10 0,6 0,15 / 0,9 0,2 / 1,15
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PREDPISI

Nova uredba o podporah elektriki  
iz SPTE z visokim izkoristkom

Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo 
izdala Uredbo o podporah elektri~ni energiji, proizvedeni v  
soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE). 
Objavljena je bila v Uradnem listu RS, {t. 37/09.       
  Spremembe so bile potrebne zaradi ureditve podpor 
elektrarnam s SPTE z visokim izkoristkom v skladu smernicami 
EU za državne   pomo~i   za  varstvo   okolja (2008/C82/01)
ter za vzpostavitev spodbudnega investicijskega okolja za nove  
projekte. To je namen Direktive 2004/8/ES o spodbujanju 
soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote. Cilj je pove~anje 
energetske u~inkovitosti in izbolj{anje zanesljivosti oskrbe z 
dolo~itvijo okvira za spodbujanje SPTE z visokim izkoristkom. 

Uredba dolo~a vi{ino in trajanje pomo~i glede na velikost 
in tehnologijo SPTE. Pri tem se upo{tevajo vse morebitne 
že pridobljene koristi med vlaganjem in druge koristi, ki so 
posledica proizvodnje toplote. Pri dolo~anju podpore za posa-
mezno napravo SPTE se upo{tevajo trajnostna merila, in sicer 
zmanj{evanje izpustov toplogrednih plinov in raba biomase pri 
proizvodnji elektri~ne energije, upo{tevata pa se tudi velikost 
družbe, ki je upravi~ena do podpore, in njen tržni delež. 

Naprave SPTE do nazivne elektri~ne mo~i 1 MW lahko izbirajo 
med zagotovljenim odkupom ali finan~no pomo~jo za teko~e 
obratovanje. Naprave SPTE z nazivno elektri~no mo~jo, vi{jo od 
1 MW, bodo lahko zaprosile le za finan~no pomo~ za teko~e 
poslovanje.

Referen~ni stro{ki so podlaga za dolo~anje cen za zagotovljeni 
odkup in za vi{ino obratovalnih podpor in soindikativni stro{ki 
proizvodnje elektri~ne energije in toplote za posamezne 
reprezentativne skupine ter velikosti proizvodnih naprav s 
soproizvodnjo. Temeljijo na objavljenih strokovnih podatkih o 
investicijskih in obratovalnih stro{kih za posamezne energetske 
tehnologije in velikosti proizvodnih naprav, ekonomskih in 
finan~nih parametrih vlaganja in obratovanja, cenah energentov 
ter drugih stro{kih, povezanih s proizvodnjo elektri~ne energije in 
toplote v Republiki Sloveniji. Referen~ni stro{ki se izkazujejo kot 
nespremenljivi in spremenljivi del. Nespremenljivi del referen~nih 
stro{kov se bo ugotavljal na vsakih 5 let oziroma tudi prej, 
~e se bistveno spremenijo investicijski in nespremenljivi del 
obratovalnih stro{kov proizvodnih naprav ter drugi parametri 
vlaganja, ki so bili podlaga za dolo~itev referen~nih stro{kov. 
Spremenljivi del referen~nih stro{kov se bo ugotavljal letno 
oziroma tudi pogosteje na podlagi napovedi referen~nih cen 
energentov, ki jo bo objavljala Agencija RS za energijo. Referen~ni 
stro{ki so objavljeni v prilogi I, ki je sestavni del uredbe.

Za proizvodne naprave se bo za ves ~as trajanja pogodbe o 
zagotavljanju podpor uporabljal nespremenjeni del referen~nih 
stro{kov, izra~unanih ob izdaji odlo~be o upravi~enosti do 
podpore in sklenitvi pogodbe o zagotavljanju podpore.            
  Podpora je namenjena novim in pretežno novim 
proizvodnim napravam SPTE z visokim izkoristkom, ki imajo 
veljavno deklaracijo za proizvodno napravo. Za nove ali pretežno 
nove se {tejejo tudi naprave, ki so bile v zadnjih desetih letih 
obnovljene in pri katerih je vložek presegal 50 % vrednosti 
enake nove naprave. O upravi~enosti do pridobitve podpore  
bo odlo~ala Agencija RS za energijo.

 mag. Stane Mer{e, IJS-CEU

Objavljena direktiva o spodbujanju 
energetsko u~inkovitih vozil

Evropski parlament in Svet sta 23. 4. 2009 sprejela Direktivo 
2009/33/ES o spodbujanju ~istih in energetsko u~inkovitih vozil 
za cestni prevoz. Objavljena je bila 15. 5. 2009 v Uradnem listu 
Evropske unije. Države ~lanice morajo direktivo v svoj pravni red 
prenesti do 4. 12. 2010. 

Direktiva velja za nakup vozil za cestni prevoz, in sicer za 
naro~nike, ki so zavezani k javnemu naro~anju, in za podjetja, 
ki opravljajo javni cestni potni{ki prevoz. Upo{tevati morajo 
energetske in okoljske vplive v življenjski dobi vozil, in sicer vsaj 
porabo energije, emisije CO , NO , NMHC in trdnih delcev. 

Tak{en nakup vozil bo spodbudil razvoj trga ~istih in 
energetsko u~inkovitih vozil, s tem pa bo sektor prevoza 
prispeval k okoljski, podnebni in energetski politiki EU. Direktiva 
je objavljena na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d
o?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:SL:PDF.

 Ivana Žolger, MOP

Mednarodna agencija za obnovljivo 
energijo bo v Abu Dhabiju

Konec junija je v Sharm El Sheiku v Egiptu potekalo 
drugo sre~anje pripravljalne komisije Mednarodne agencije za 
obnovljivo energijo – IRENA. Glavna dogodka sre~anja, ki sta se 
ga udeležila tudi predstavnika Ministrstva za okolje in prostor, 
državni sekretar mag. Zoran Kus in mag. Hinko Šolinc, sta bila 
izvolitev in imenovanje za~asnega generalnega direktorja in 
za~asnega sedeža agencije. 

Za mesto za~asnega generalnega direktorja agencije so 
bile vložene {tiri kandidature. V skladu s postopkom, ki ga 
predvideva statut agencije, je bila izvoljena in imenovana 
francoska kandidatka ga. Hélène Pelosse. Ga. Pelosse je izjemno 
aktivna na podro~ju obnovljive energije, kar se je predvsem 
pokazalo ob sprejemanju podnebno-energetskega paketa na 
ravni Evropske unije. Njen najpomembnej{i cilj je ustanoviti 
agencijo, ki bo vodilna na podro~ju obnovljive energije in bo 
tako državam ~lanicam kot tudi regionalnim medvladnim 
organizacijam za gospodarsko povezovanje dajala zgled in 
priporo~ila v smislu pove~anja rabe obnovljivih virov energije in 
posledi~no zmanj{anja toplogrednih plinov v ozra~ju. 

Agencija IRENA bo delovala v Združenih arabskih emiratih, 
to~neje v mestu Masdar, ki stremi k temu, da bi bilo prvo mesto 
na svetu, ki v ozra~je ne bi oddajalo {kodljivih toplogrednih 
plinov. V Masdarju bodo za svoje delovanje uporabljali le 
obnovljive vire energije, kar pa je tudi najpomembnej{i cilj 
agencije IRENA.

 Teja Božovi~, MOP
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Prenova stavb in gradnja v lu~i 
u~inkovite rabe energije

Eden strate{kih ciljev družbe Kostak, d. d., iz Kr{kega 
je delovati na podro~ju obnovljivih virov energije in njene 
u~inkovite rabe, saj je to pomemben vidik ohranjanja narave. 
Sedanje delovanje in sodelovanje z razli~nimi organizacijami pri 
promociji ekologije želimo raz{iriti {e na promocijo u~inkovite 
rabe energije in rabe njenih obnovljivih virov. 

V pomo~ pri promociji OVE so nam izku{nje, pridobljene 
pri gradnji energetsko var~ne poslovne stavbe (geotermalna 
energija za hlajenje in ogrevanje poslovnih prostorov), uporabi 
lesne biomase za ogrevanje poslovnih prostorov v Zbirnem 
centru, uporabi ekolo{kih energetskih virov v prometu (Zeleni 
avtomobil) ter izku{nje pri gradnji stanovanjskih zgradb. 

V okviru projekta Promoviranje URE in OVE lokalnim 
skupnostim, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je 
bil 15. maja organiziran posvet, s katerim smo želeli ozavestiti 
predvsem vodstva lokalnih skupnosti, ki lahko s svojim zgledom 
in na~inom vodenja  veliko pripomorejo k u~inkovitej{i rabi 
virov energije, predvsem v javnih zgradbah. Glavni poudarek je 
bil na uveljavitvi Pravilnika o u~inkoviti rabi energije v stavbah 
– na~in gradnje, prenove, prihranki energije, upravni in drugi 
postopki, financiranje, primeri dobre prakse,… Povabljeni so 
bili predstavniki ob~in (župani, vodje služb, oddelkov), upravnih 
enot, vodje lokalnih skupnosti, gospodarstveniki, projektanti, 
nadzorniki, investitorji ipd.

Ob tej priložnosti smo pripravili bilten, v katerem so na 
kratko predstavljene priložnosti OVE v Posavju. Bilten in gradivo 
s predavanj sta dosegljiva na spletni strani http://www.kostak.
si/posveti.htm, pa tudi v sprejemnih pisarnah ob~in in upravnih 
enot v Posavski regiji.

 Mojca Brinovec, Kostak, d. d.

Energetska sanacija stavb vrtca Manka 
Golarja v Gornji Radgoni

Celovit pristop sta besedi, ki sta vodilo energetske prenove 
stavb omenjenega vrtca v Gornji Radgoni. Cilj, ki ga ob tem 
zasledujemo je nizko energijski oziroma t. i. pasivni standard 
porabe energije za ogrevanje.

Energetska prenova poleg zmanj{anja porabe energije in 
ob uporabi obnovljivega vira energije zajema {e izbolj{anje 
osvetlitve prostorov, izvedbo poletnega sen~enja, prezra~evanje 
prostorov ob hkratnem vra~anju toplote odpadnega zraka 
ter pripravo sanitarne tople vode s sprejemniki son~ne 
energije. Osnova za u~inkovito energetsko sanacijo so dobra 
toplotna izolacija ovoja stavb, zmanj{anje toplotnih mostov 
na minimum, dobro tesnjenje ovoja stavb in vseh in{talacijskih 
vodov ter nadzorovan sistem prezra~evanja z rekuperacijo. 
Toplotno-izolacijske lastnosti (prve obnovljene stavbe) smo 
izbolj{ali z vgradnjo izolacijskih materialov debeline 30–40 
cm v celotni ovoj, tj. v tla, v zunanje zidove in v streho. V 
pove~ane okenske odprtine smo vgradili pasivno stavbno 
pohi{tvo. Ob vgradnji sistema kontroliranega prezra~evanja 
z rekuperacijo in izvedbi ostalih in{talacijskih omrežij, tako 
strojnih kot elektri~nih in{talacij, smo poskrbeli za ustrezno 
zrakotesnost vseh predorov na ovoju stavbe. Pri preizkusu 

Oglji~ni odtis podjetja
Oglji~ni odtis podjetja je merilo izpustov toplogrednih plinov, 

ki nastajajo pri dejavnosti podjetij, organizacij ali posameznikov. 
Predstavlja torej kazalnik vpliva na podnebne spremembe 
in odvisnosti od fosilnih goriv. Za podjetje ali organizacijo je 
izra~un oglji~nega odtisa lahko za~etek upravljanja z energetsko 
u~inkovitostjo in hkrati z izpusti toplogrednih plinov. Je klju~ni 
element vsakega celovitega sistema upravljanja z vplivi na 
okolje: omogo~a spremljanje napredka in primerjave znotraj 
primerljivih dejavnosti oz. benchmarking.

Izraz oglji~ni odtis (angl. Carbon Footprint) se tudi v Sloveniji 
uporablja vse pogosteje, a je dostikrat slabo razumljen. Prav 
zato je Umanotera v okviru svojega programa RITUALI Eko 
pisarna pripravila izobraževanje podjetij in organizacij o tem 
zanimivem kazalniku. Ob finan~ni podpori Ministrstva za okolje 
in prostor smo spomladi organizirali tri enodnevne seminarje in 
pripravili dve publikaciji (prevod bro{ure britanskega podjetja 
The Carbon Trust Oglji~ni odtis, Uvod za organizacije in 
podjetja in predstavitve {estih izra~unov oglji~nega odtisa 
iz prakse: podjetja, izdelki in dogodki), ki sta v pdf formatu 
dostopni na spletni strani www.rituali.si. Dodatna predavanja 
in seminarje organiziramo po dogovoru.

 Vida Ogorelec Wagner, Umanotera

zrakotesnosti smo ugotovili, da smo dosegli predpisan kriterij 
za maksimalno dovoljeno koli~ino izmenjave zraka skozi ovoj 
stavbe za pasivne zgradbe (manj kot 0,6 menjave zraka v 1 uri 
ob 50 Pa tla~ne razlike). To bo bistveno prispevalo k zmanj{anju 
stro{kov za ogrevanje in hkrati k izbolj{anju kakovosti zraka v 
okolici. Ta kriterij je klju~en za oceno uspe{nosti na~rtovanih 
ukrepov na stavbi, tako toplotne izolacije kot ogrevalnega 
in prezra~evalnega sistema, ter hkrati potrjuje doslednost 
pri izvedbi gradbenih del na ovoju stavbe. Po prenovi bo 
energetsko {tevilo stavbe 14 kWh/m2a.

Pri prenovi so sodelovali: Razvojna Agencija PO-RA iz 
Gornje Radgone, GI ZRMK iz Ljubljane, inženirji nadzorniki in 
projektanti iz pomurske regije ter SGP Pomgrad, d. o. o., kot 
glavni izvajalec del. Vsi so prispevali svoj delež k temu, da smo 
zgradili »prvi pasivni vrtec« v Sloveniji.

Energetska prenova stavbe bo kon~ana oktobra 2009.

Stojan Habjani~, OIKIA, d. o. o.
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LEA Gorenjska
MO Kranj je leta 2008 v okviru programa Inteligentna  

energija za Evropo prijavila projekt Ustanovitev lokalne 
energetske agencije Gorenjske (LEAG). Projekt je bil na razpisu 
izbran in Generalni direktorat za energijo in transport Evropske 
komisije ga bo sofinanciral, in sicer bo v prvih treh letih 
delovanja Agencije prispeval 230.000 evrov. Zagonska finan~na 
sredstva je zagotovila MO Kranj, vendar jih bo Evropska komisija 
povrnila na osnovi pozitivno ocenjenih poro~il. Vrednost 
celotnega projekta je 352.429 evrov.

LEAG je za~ela delovati sredi leta 2009. Trenutno poteka 
opremljanje poslovnega prostora in zaposlovanje ljudi ter 
aktivnosti, ki so predvidene v pogodbi z Evropsko komisijo 
(logotip, spletna stran, ….). LEAG bo v prvih treh letih v 
sodelovanju z javnim sektorjem, podpornimi institucijami in 
zasebnim sektorjem pripravila in realizirala ve~ projektov s 
podro~ja URE in uporabe OVE.

Ustanoviteljica MO Kranj se je zavezala, da bo zagotovila 
sredstva za delovanje in izvajanje nalog v na~rtovanem triletnem 
programu projekta, 
partnerji – ob~ine, ki so 
pristopile k projektu – pa 
so se obvezali, da bodo 
z LEAG sodelovali kot 
porabniki njenih storitev. 
LEAG se bo v triletnem 
programskem obdobju 
sofinancirala tudi iz 
prora~una RS (Ministrstvo za okolje in prostor) in iz evropskih 
sredstev (Izvajalska agencija za konkuren~nost in inovativnost, 
EACI). V tem ~asu bo morala sredstva pridobiti tudi na državnih 
in mednarodnih razpisih ter z opravljanjem storitev za kon~ne 
porabnike. Po preteku triletnega obdobja bo treba vsa finan~na 
sredstva zagotavljati z lastnimi prihodki agencije, prihodki iz 
prora~unov lokalnih skupnosti, državnimi sredstvi in sredstvi 
zasebnih podjetij.

MO Kranj je leta 2008 sprejela lokalni energetski koncept, 
v katerem je predvidela izvajanje akcijskega na~rta v okviru 
LEAG. Lokalni energetski koncept je pokazal, da so stanovanja, 
kotlovnice in sistem daljinskega ogrevanja {ibke to~ke na 
podro~ju energetike in predstavljajo velik potencial za prihranek 
energije. Velik potencial za prihranke je tudi javna razsvetljava, za 
kar pripravljamo strategijo, usklajeno z zahtevami o svetlobnem 
onesnaževanju. Izvajanje nalog iz akcijskega na~rta lokalnega 
energetskega koncepta bo dodatna naloga LEAG.

 Marko Ho~evar, MO Kranj

Z evropskimi projekti do novega znanja 
– projekt RECODRIVE

Na Visoki poslovni {oli 
Maribor je 19. 6. 2009 
potekala prva konferenca na temo Spodbujanje ustvarjalnosti 
in inovativnosti v visokem {olstvu. Svoje ustvarjalne dosežke 
so predstavile razli~ne organizacije, med drugimi je Center za 
ekonomijo transporta Fakultete za gradbeni{tvo iz Maribora 
predstavil aktualne evropske projekte, v katerih sodeluje. 
Med njimi je osrednje mesto zavzemala predstavitev projekta 
RECODRIVE, katerega namen je uvajanje ekonomi~ne vožnje v 
podjetja ter {irjenje uporabe na~el ekonomi~ne vožnje v vseh 
kategorijah voznikov. Udeleženci in obiskovalci konference 
so se seznanili s preprostimi in u~inkovitimi pravili vožnje 
za zmanj{anje porabe goriva, si ogledali kratek video prikaz 
prakti~nih primerov ter svoje znanje in spretnosti preizkusili 
na simulatorju var~ne vožnje. Kljub temu da lahko simulator 
le deloma poustvari razmere resni~ne vožnje in se mu je treba 
prilagoditi, so obiskovalci z veseljem preizku{ali svoje spretnosti 
ter z zanimanjem spremljali analizo posami~nih voženj in 
napotke za izbolj{anje u~inkovitosti.

Za ve~ informacij o projektu in konferenci obi{~ite spletna 
naslova http://www.recodrive.eu ter http://www.vpsm.si/
konferenca.

Katja Hanži~, UM – Fakulteta za gradbeni{tvo
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Katja Hanžič, UM – Fakulteta za gradbeništvo 

Projekt EINSTEIN
Evropska Unija je 

v okviru Inteligentne 
Energije podprla projekt 
Einstein, v katerem 
sodeluje 12 partnerjev iz sedmih držav (iz Avstrije, Belgije, 
^e{ke, Italije, Poljske, Slovenije in Španije). S tem projektom 
želimo pomagati podjetjem pri presoji u~inkovitosti rabe 
energije in izvajanja energetskih pregledov. Projekt Einstein ima 
tri faze. V prvi je potekala analiza dejanskega stanja v industriji 
držav ~lanic konzorcija, pregled izku{enj, metod in znanj s 
podro~ja energijske u~inkovitosti in energetskih pregledov.

Druga faza predstavlja izdelavo orodja Einstein za izvajanje 
energetskih pregledov v industriji. Orodje vodi uporabnika 
skozi ves postopek pregleda: od priprave obiska, zbiranja, 
obdelave in ocenjevanja podatkov, ki jih ni mogo~e pridobiti 
iz procesa, generiranja organizacijskih in investicijskih ukrepov 
u~inkovitej{e proizvodnje, distribucije in rabe energije, 
regeneracije odpadne energije in medsebojne menjave 
energije v proizvodnih procesih, do okoljskega in ekonomskega 
vrednotenja izbranih ukrepov. Tako pridobimo prve podatke 
o energijski u~inkovitosti proizvodnih procesov ter o sistemih 
toplih in hladnih pogonskih sredstev. Za pripravljanje ukrepov 
zvi{evanja energijske u~inkovitosti moramo imeti tudi ustrezne 
izku{nje iz proizvodnega in energetskega menedžmenta.

V tretji fazi je bilo izvedenih 15 demonstracijskih energetskih 
pregledov z orodjem Einstein.

Dvoletni projekt se je zaklju~il konec avgusta. Cilj projekta 
je kakovosten energetski pregled v industrijskih podjetjih z 
uporabo orodja Einstein, ki omogo~a pove~anje u~inkovitosti 

 PROJEKTI IEE
rabe energije, pove~anje konkuren~nosti podjetij v evropskem 
in svetovnem merilu, spodbujanje razvoja doma~ega znanja, 
iskanje in uporabo najbolj{ih razpoložljivih tehnik, pove~anje 
deleža soproizvodnje elektri~ne energije iz fosilnih goriv in 
proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije ter zniževanje 
emisij toplogrednih plinov. 

Ve~ informacij o projektu najdete na spletnem naslovu 
http://www.iee-einstein.org/.

Andreja Gor{ek, Janez Petek, Steng, d. o. o.

Foto: Igor Ribi~
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NOVICE, ZANIMIVOSTI 

Gorenjska na poti do energetsko 
trajnostne regije 

Ob aktualnem ustanavljanju Lokalne energetske agencije 
Gorenjske je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj s 
Fakulteto za organizacijske vede Kranj organiziral v Kranju 
mednarodni posvet z zgornjim naslovom. Center je z njim v 
prihodnje delovanje agencije želel vnesti najbolj{e evropske 
prakse za doseganje trajnostne energetske samooskrbe v 
dolo~eni regiji. Predstavili so prakti~ne smernice iz priro~nika 
Na poti k energetsko trajnostni regiji, ki ga je Center izdal konec 
lanskega leta, in je priredba nagrajenega priro~nika agencije 
B.A.U.M GmbH (Nem~ija). 

Namene, oblike, instrumente in prakti~ne izku{nje regionalnih 
energetskih pobud so soo~ili Žiga Lebar (LEA Gorenjske), 
Bo{tjan Krajnc (KSSENA) in Ludwig Karg (B.A.U.M). Poudarili 
so uspe{nost pobud z u~inkovito javno-zasebno strukturo 
ter potrebo po celovitem marketingu trajnostne energetike 
med vsemi ciljnimi skupinami. Predavatelji so razpravljali o že 
obstoje~ih instrumentih, pa tudi o ovirah za oblikovanje t. i. 
standardiziranih sistemskih energetskih paketov na Gorenjskem. 
Ti paketi uporabnikom olaj{ajo odlo~itev, saj hkrati ponujajo 
uvodno svetovanje in izobraževanje, preverjeno kakovostno 
tehnologijo, pomo~ pri pridobivanju specialnih finan~nih 
sredstev ter servisne storitve. Ludwig Karg je predstavil Solarni 
paket Brucker Land; v okrožju Fürstenfeldbruck v Nem~iji so že 
konec 90. let 20. stoletja v samo treh letih postavili ve~ kot 500 
solarnih sprejemnikov, v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov. 
Blaženka Po{pi{ Perpar (EL-TEC Mulej) ter Tone Pugelj (Gnezdo) 
sta nato predstavila elemente morebitnega Paketa energetsko 
u~inkovite gradnje, Drago Papler (Gorenjske elektrarne) pa 
Paket pridobivanja son~ne energije. 

Ve~ o posvetu, predstavljenih vsebinah ter priro~niku lahko 
preberete na spletni strani www.ctrp-kranj.si, informacije pa 
lahko dobite tudi na telefonski {tevilki 04/257-88-28. 

  
 Uro{ Brankovi~, CTRP Kranj

Lani so zmanj{ali izpuste CO² za 500 ton 
Komisija za nagrade je letos na 11. dnevih energetikov poleg 

rednih nagrad podelila tudi posebno priznanje projektnemu 
menedžmentu na podro~ju energetike za projekt Paket minus 
30 ton CO2, ki ga izvaja podjetje Eco ATMinvest.

Povpre~no gospodinjstvo v Sloveniji skoraj 70 odstotkov vse 
energije porabi za ogrevanje. Ker je poraba energije velika, je mo-  
go~e dose~i tudi veliko zmanj{anje izpustov toplogrednih 
plinov.

V podjetju Eco ATMinvest so izhajali iz zamisli, da bi ponudili 
celostno storitev ogrevanja, kar pomeni, da bi namestili nove 
kurilne naprave, dobavili gorivo in zagotavljali vzdrževanje. 
V sodelovanju z dvema bankama so interesentom ponudili 
zamenjavo kotlov na kurilno olje s kotli na lesno biomaso 
doma~e proizvodnje za mese~no najemnino za pet let. Za 
185 evrov mese~no dobi naro~nik kotel in pet ton peletov 
ter zanesljivo in okolju prijazno ogrevanje po konkuren~ni in 
nespremenljivi ceni. Paket so na trgu ponudili konec minulega 
leta in odziv potro{nikov je bil ve~ji, kot so pri~akovali. Lani 
so tako naro~niki zaradi nižjih stro{kov goriva in bolj{ega 
izkoristka novih kotlov skupaj prihranili 270.000 evrov, poleg 
tega so se za 500 ton zmanj{ali izpusti CO2.

Cilje pri zmanj{evanju izpustov toplogrednih plinov bomo 
dosegli le z aktivno politiko in ve~jo pozornostjo na vseh 
podro~jih ter z ozave{~anjem in izobraževanjem.

        Igor Ribi~, Institut »Jožef Stefan«

Usposabljanje agentov 
nizkooglji~ne družbe

Prvi teden julija je Slovenski E-forum ob finan~ni podpori 
HSE v Gorenjih Radencih ob Kolpi organiziral usposabljanje 
srednje{olcev za agente nizkooglji~ne družbe. Enotedenskega 
tabora se je udeležilo 24 dijakov s {tirih {ol. 

Namen tabora je bil usposobiti bodo~e agente za organizacijo 
promocijskih dogodkov, ki jih bodo v svojem kraju izvedli jeseni. 
Udeleženci so se razdelili v tri skupine: energetiki so se nau~ili 
postaviti malo foto napetostno elektrarno, komunikatorji so 
se u~ili dela z mediji, kreativci pa fotografiranja in oblikovanja 
zgibank. Ob koncu tabora so skupaj organizirali poskusni 
promocijski dogodek za doma~ine. 

Program je vklju~eval tudi gradnjo solarnega kolektorja, ki 
so ga agenti podarili Domu Radenci Centra {olskih in ob{olskih 
dejavnosti. Z njim bodo na leto prihranili 200–300 evrov, poleg 
tega bodo izpuste CO2 v enem letu zmanj{ali za približno 700 kg. 
Ob tem so agenti tudi sklenili nova prijateljstva. ̂ olnarili in kopali 
so se v Kolpi ter kolesarili po njenih bregovih. Znova se bodo zbrali  
4. septembra, ko jih bomo peljali na ekskurzijo o obnovljivih virih 
energije. To bodo {e zadnje priprave na jesenske dogodke.

 
 Maja Blejec, Slovenski E-forum
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Zgradbe, energija in okolje 2009
Na posvetu bo posebna pozornost namenjena naravni svetlobi v 
nizkoenergijskih in pasivnih stavbah.
Datum: 16. – 17. september 2009

Kraj: Portorož
Informacije:   http://www.kubus.si/ 

Evropski teden mobilnosti
Evropska mesta bodo predstavila najnovej{e pobude za bolj ekolo{ki in 
varnej{i mestni promet.
Datum: 16. – 22. september 2009
Kraj: ve~ kot 1.300 evropskih mest

Informacije:   http://ec.europa.eu/news/environment/070914_1_sl.htm  

Prihodnost energije
Konferenca s podnaslovom Financiranje naložb v energetiki.
Datum: 17. september 2009
Kraj: Ljubljana

Informacije:   http://www.planetgv.si/index.php?page=event&eid=2756

World Bioenergy Clean Vehicles & Fuels 2009
Program konference in spremljajo~ih dogodkov je usmerjen 
na prakti~no uporabo bioenergetskih in trajnostnih prometnih 
sistemov. 
Datum: 16. – 18. september 2009

Kraj: Stockholm, Švedska
Informacije:   http://www.elmia.se/en/wbcvf/ 

Obnovljivi viri energije ''Bioplin & Biomasa''
Na 2. delu Nem{kih energetskih dni bodo predstavljene novosti na 
podro~ju tehnologije obnovljivih virov energije.
Datum: 6. oktober 2009
Kraj: Ljubljana
Informacije:   http://www.dihk.si/index.php?id=845&L=42

U~inkovito z energijo 009
Seminar in delavnici na temo Kako z minimalnimi vlaganji dose~i 
maksimalni izkoristek.
Datum: 13. oktober 2009
Kraj: Ljubljana
Informacije:   http://www.energetika.net/en-dogodki/ucinkovito009

10. mednarodna konferenca SLOBIOM
Teme konference bodo ekolo{ko kmetovanje, zdrava hrana, 
obnovljiva energija in surovine za JV Evropo do 2030
Datum: 15. – 16. oktober 2009
Kraj: Ljubljana
Informacije:   http://www.slobiom-zveza.si/

INTERNET

http://www.aure.si

Zalo`nik: Ministrstvo za okolje in prostor
Izdajatelj: Institut “Jo`ef Stefan” - Center za energetsko u~inkovitost 
Glavni urednik: Boris Selan. Uredni{ki odbor: Boris Selan, Ivana @olger, Stane Mer�e in Barbara Petelin Viso~nik. 
Naslov uredni{tva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. 
Priprava za tisk: Present, d. o. o., Ljubljana
Tisk: Present, d. o. o., Ljubljana
Izhaja: 7-krat letno 
Oblikovanje: Informa Echo, Ljubljana.

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema IJS -  Center za energetsko u~inkovitost, Jamova cesta 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, 
po faksu (01) 588 53 77 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, 
Jamova cesta 39, 1001 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” bo izšla 12. oktobra 2009.

ZANIMIVOSTI, NAPOVEDI

Napovedi zanimivih dogodkovEnergetika in klimatske spremembe
Najmlaj{a ~lanica Univerze v Mariboru, Fakulteta za 

energetiko, je letos organizirala prvo mednarodno konferenco o 
energetiki in klimatskih spremembah, ki je potekala od 1. do 3. 
julija v Velenju. Geslo konference je bilo Energija in odgovornost. 
Odgovornost do okolja ter do porabnikov energije je bila 

tudi rde~a nit vseh predavanj. 
Konferenca se je slavnostno za~ela 
z nastopom odli~nega Rudarskega 
okteta Velenje, ki nam je zapel 
nekaj doma~ih in tujih pesmi ter 
s tem jasno napovedal, da bo 
konferenca nekaj posebnega. Prvi 
dan so bila na vrsti predavanja 
eminentnih gostov, ki so bili 
posebej povabljeni; predavali 
so o pove~anju izkoristka 
konvencionalnih virov energije 
ter o možnostih za zmanj{evanje 
izpustov toplogrednih plinov 
v prihodnosti. Drugi dan so 
predavanja potekala kar v treh 

vzporednih sekcijah. Glavne teme so bile obnovljivi in trajnostni 
viri energije, energetska u~inkovitost ter okolje in energetika, 
medtem ko je bila ena sekcija v celoti posve~ena znanosti v 
energetskih tehnologijah. Predavanja so se kon~ala z okroglo 
mizo, na kateri so glavni možje slovenske energetske politike 
govorili o prihodnosti energetike v Sloveniji.

Konferenca je z množico spremljevalnih dogodkov (sve~ani 
koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ogled muzeja 
premogovni{tva, obisk mednarodnega atletskega mitinga, 
obisk Termoelektrarne Šo{tanj, ogled Kav~nikove doma~ije 
ter obisk prireditve Skok ~ez kožo) ena redkih priložnosti 
za druženje, pogovore ter izmenjavo izku{enj strokovnjakov 
z vseh podro~ij energetike. ^ez dve leti bo konferenca v 
Kr{kem, mestu z najve~jim proizvajalcem elektri~ne energije v 
Sloveniji, jedrsko elektrarno Kr{ko. Na koncu smo se vsi strinjali, 
da je organizacijski odbor pod vodstvom doc. dr. Franca 
Žerdina odli~no opravil svojo nalogo, saj je bila organizacija
konference na zavidljivi ravni. 

Ve~ informacij je na voljo na spletni  strani www.enre.si.

dr. Luka Snoj, Institut »Jožef Stefan«  

Foto: Matjaž Koželj


