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Pasti energetske neučinkovitosti stavbnega fonda  
Ob naraščajočem zavedanju o potrebi po omejevanju nega-

tivnega vpliva človeka in njegovih dejavnosti na naravno okolje, 
ob spopadanju s podnebnimi spremembami in soočanju s 
čedalje dražjimi energenti, je postala energetska učinkovitost 
eden izmed nosilnih stebrov trajnostno naravnanega razvoja. 
Posebno mesto je pri tem namenjeno energetski učinkovitosti 
stavb, saj je bilo v EU leta 2007 stavbam mogoče pripisati kar 
35 % končne rabe energije, hkrati pa je pričakovati, da se bodo 
družbene, ekonomske in kulturne spremembe v prihodnosti 
odrazile v še večji potrošnji energijeI. V mnogih državah, tudi v Sloveniji, smo priča 
demografskim spremembam, ki vodijo v čedalje večje število manjših gospodinjstev, 
daljšanje življenjskega pričakovanja in večanje stanovanjske površine na gospodinj-
stvo. Dodaten pritisk na rabo energije lahko pričakujemo tudi zaradi rastočega dohodka 
v revnejših državah, naraščajočega potrošništva v družbi in nekaterih tehnoloških 
spremembII. 

Prav zaradi energetske požrešnosti stavb je razumljivo, da EU tako poudarja to 
področje. Evropska agencija za okolje ocenjuje, da se 80 do 90 % energije v stavbah 
porabi ob njihovem obratovanju, predvsem za ogrevanje prostorov in vodeIII. Zato lahko 
naložbe v povečano energetsko učinkovitost in manjše izgube toplote nudijo velike 
ekonomske in okoljske koristi v življenjski dobi stavb, izboljšata se bivalno ugodje in 
zadovoljstvo uporabnikov, v poslovnih stavbah zaznavajo tudi večjo produktivnost, 
boljše počutje in manjšo odsotnost z dela zaposlenihIV. Deloma je te prednosti mogoče 
doseči s strožjimi zahtevami za gradnjo novih stavb, ker pa je teh letno v celotnem 
fondu stavb le odstotek ali dva, se največji potenciali skrivajo v povečanju energetske 
učinkovitosti obstoječih stavb z njihovo prenovo. 

Kljub danes znanim tehnološkim rešitvam za povečanje energetske učinkovitosti 
stavb, ki se praviloma ob ustreznem upoštevanju celotnega življenjskega cikla stavb 
izkažejo tudi za ekonomsko upravičene, je njihova dejanska uporaba žal še vedno pre-
cej omejena. To vrzel v energetski učinkovitosti je mogoče pripisati institucionalnemu 
okvirju financiranja, projektiranja, gradnje in upravljanja stavb. V državah, ki so prešle 
iz tranzicije v tržno gospodarstvo, Ekonomska komisija ZN za Evropo svari tudi pred t. 
i. pastjo energetske neučinkovitosti – položajem, v katerem energetsko nizko učinko-
vite države zaradi pomanjkanja sredstev, izkušenj, tehnologij, motivacije in iniciative 
svojega statusa niso sposobne spremenitiV. 

Tudi v Sloveniji je obseg energetske prenove stavb še daleč od želenega. Ekonom-
ske, okoljske in družbene prednosti prenove ostajajo v veliki meri  neizkoriščene. Prebi-

valstvo, poslovni subjekti in država se s 
tem izpostavljajo velikim tveganjem v pri-
hodnosti. Energetska revščina je le ena 
izmed njih in ta ni zgolj neko oddaljeno 
tveganje. Že danes je za Slovenijo v 
primerjavi z drugimi državami EU značilen 
nadpovprečno velik delež izdatkov za 
energijo v proračunih gospodinjstev, kar 
je vsaj deloma mogoče pripisati tudi slabo 
vzdrževanemu stanovanjskemu fonduVI.  

 (se nadaljuje na 2. strani)  

Foto: Igor Ribič 
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RAZPISI 

Obnovljivi viri kot poslovna priložnost 

V tej številki vam želimo 
predstaviti spodbude za nalož-
be v pridobivanje energije iz 
OVE v sklopu Programa raz-
voja podeželja za obdobje 
2007–2013, s poudarkom na 
podjetniški oziroma poslovni 
priložnosti. V ta namen Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dodeljuje finančna sredstva v okviru ukrepa 312 – 
Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. Podpirajo se 
naložbe v proizvodnjo bioplina z uporabo organskih odpadkov, 
predelavo biomase za OVE ter v infrastrukturo za obnovljivo 
energijo iz biomase in drugih OVE. 

Ob rastočih cenah energentov, naraščajoči brezposelnosti, 
rastočemu deležu starejšega prebivalstva in ob čedalje nižjih 
pokojninah lahko naložbe v večjo energetsko učinkovitost 
stavb jemljemo tudi kot zaščito pred naraščajočo revščino v 
prihodnosti, torej ne le kot ekonomsko in okoljsko koristno 
naložbo, temveč tudi kot naložbo v bodočo socialno vzdrž-
nost. Ekonomski in demografski trendi neusmiljeno kažejo na 
poslabšanje položaja v prihodnosti, in resnično škoda bi bilo, 
da bi bili na spremembe nepripravljeni.  

dr. Andreja Cirman, UN LJ - Ekonomska fakulteta 
 

I ADEME (2009) Energy Efficiency in the European Union: 
Overview of Policies and Good Practices. Paris: French 
Environment and Energy Management Agency (ADEME). 

II UNECE (2009) Toward energy-efficient housing: prospects 
for UNECE member states. Geneva: Committee on Housing 
and Land Management, United Nations Economic 
Commission for Europe. 

III EEA (2007) Sustainable consumption and production in the 
South East Europe and Eastern Europe, Caucasus and 
Central Asia. Copenhagen: European Environment Agency 
(EAA). 

IV Kats, G. H. (2003): Green Building Costs and Financial 
Benefits. Massachusetts Technology Collaborative. 

V UNECE (2007) Achievements and Challenges, 2006-2007. 
Geneva: United Nations Economic Commission for Europe.  

VI Vendramin, M. (2010) Stroški gospodinjstev za rabo 
energije v stanovanjih v luči vprašanja energetske revščine. 
Delovno gradivo 7/2010. Ljubljana: UMAR.  

Pri ukrepu 312 je pomembno, da ni upravičena samo fizi-
čna naložba, ampak tudi t. i. splošni stroški. Slednji vključujejo 
pripravo dokumentacije za izvedbo naložbe kot tudi prijave na 
javni razpis. Zelo pomembno je, da ima vlagatelj pred prijavo 
na javni razpis oziroma pred pridobivanjem zahtevane doku-
mentacije podjetje že registrirano, in sicer so dovoljene oblike 
samostojni podjetnik, gospodarska družba, zavod in zadruga. 
Delež sofinanciranja znaša 70 % priznane vrednosti naložbe, 

Objavljen razpis za energetsko sanacijo 
domov za starejše   

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) 
je 15. julija v Ur. l. RS, št. 57/11 objavilo javni razpis 
Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve ter opravljajo socialnovarstveno 
dejavnost. Razpis je bil objavljen v okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 
prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna grad-
nja stavb. Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev v 
obdobju 2011–2013 znaša 22 milijonov evrov. S temi sredstvi 
se bo lahko sofinanciralo do 90 % višine investicij. 

MDDSZ je leta 2009 naročilo izvedbo energetskih pregle-
dov domov za starejše in ugotovilo, da so predvsem domovi, 
zgrajeni med letoma 1970 in 1980, energetsko izjemno po-
tratni. Na osnovi sklenjenega sporazuma s posredniškim tele-
som Ministrstva za gospodarstvo (MG), ki zagotavlja finančna 
sredstva kohezijske politike za namen trajnostne rabe ener-
gije, je v razpisu poudarek na energetski sanaciji ovoja stavb, 
obnovi sistemov za ogrevanje in tehnologijo z uporabo OVE, 
vgradnji varčnih svetil in optimizaciji razsvetljave ter uvedbi 
spremljanja rabe energije. 

MDDSZ in MG sta 10 dni po objavi javnega razpisa 
pripravili informativni dan, ki se ga je udeležilo 60 udeležen-
cev. Predstavniki ministrstev so odgovarjali na vprašanja, ki so 
se nanašala predvsem na tehnične elemente javnega razpisa. 

Na javni razpis se je z dobro pripravljenimi vlogami 
prijavilo 32 domov. Na osnovi meril za ocenjevanje vlog se bo 
določilo, katerim domovom za starejše bodo dodeljena nepo-
vratna sredstva. 

Razpis je objavljen  na spletni strani MDDSZ. 

Tomo Brezovar, MDDSZ 

Letošnji razpis za dodeljevanje sredstev za ukrep 312 je 
bil objavljen 10. junija v Ur. l. RS, št. 45/11 in zaključen 
12. avgusta. V obdobju 2007–2010 je bilo podprtih šest sis-
temov za proizvodnjo toplote iz lesne biomase in 16 fotovol-
taičnih elektrarn. V vseh primerih je šlo za proizvodnjo ener-
gije za prodajo. 

vendar ne več kot 200.000 evrov. Med priznane stroške ne 
spadajo stroški, nastali pred datumom prejema odločbe o 
dodelitvi sredstev, razen splošnih stroškov in DDV. Nepovrat-
na sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis, kot oblika 
državne pomoči. Opozoriti je treba, da se v primeru pridobitve 
sredstev iz ukrepa 312 zniža subvencionirana odkupna cena 
proizvedene električne energije, ki jo dodeljuje Ministrstvo za 
gospodarstvo. 

Za kandidiranje na javnem razpisu je pomembna tudi ome-
jitev vrednosti naložbe. Predračunska vrednost naložbe ne 
sme presegati 1 milijon evrov (brez DDV) v primeru proiz-
vodnje električne energije ali koagulacije oziroma 400.000 
evrov (brez DDV) v primeru proizvodnje samo toplote. Na-
ložba je upravičena le v primeru, da se izvaja izven naselij s 
statusom mesta. 

Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

mag. Bogdan Pungartnik, MKGP  

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/�
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/�
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 RAZPISI & PREDPISI 

Odprti so trije evropski razpisi za 
raziskave in razvoj    

V okviru 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj, ki 
je glavno orodje za financiranje raziskav v EU v obdobju 
2007–2013, so za področje URE in OVE odprti trije razpisi. 

Razpis Energetsko učinkovite stavbe s proračunom 140 
milijonov evrov obsega področja  nanotehnologij, materialov in 
novih proizvodnih tehnologij, informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, energije in klimatskih sprememb. Na področju ener-
gije je mogoče prijaviti demonstracijske projekte skoraj 
ničenergijske obnove stavb v mestih. Rok za oddajo vlog je 1. 
december 2011. 

Razpis Pametna mesta in občine, katerega proračun zna-
ša 40 milijonov evrov, se nanaša na strateško trajnostno načr-
tovanje in presojo načrtov mest ter na velike sisteme za 
ogrevanje in hlajenje urbanih območij. Vloge je treba oddati do 
1. decembra 2011. 

Odprt je tudi razpis Energetski poziv – 2. del s proračunom 
81 milijonov evrov, ki se nanaša na demonstracijske projekte 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, 
proizvodnjo biogoriv in tehnologije za proizvodnjo električne 
energije z integriranimi rešitvami brez emisij. Vloge sprejemajo 
do 8. marca 2012. 

Več informacij o razpisih lahko najdete na spletni strani 
Generalnega direktorata za energijo Evropske komisije. 

mag. Boris Selan 

Kmalu usposabljanje strokovnjakov za 
izdelavo energetskih izkaznic 

Na osnovi javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo za 
izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvis-
ne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje 
treh let (Ur. l. RS, št. 66/2010 in št. 69/2010) je Ministrstvo 
med štirimi kandidati za izvajalca usposabljanja izbralo 
Gradbeni institut ZRMK, d. o. o., iz Ljubljane. 

Trenutno potekajo nadaljnji potrebni postopki, da se bo 
lahko začelo prvo usposabljanje in da bo sistem energetskih 
izkaznic zaživel. Usposabljanje se bo izvajalo po programu za 
pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo ener-
getskih izkaznic. Za slednje je namreč potrebno multidiscipli-
narno znanje iz gradbene fizike in instalacij, ki ga projektanti 
posameznih strok praviloma ne obvladajo dovolj celovito. 

Najava razpisa za razvoj e-storitev in 
mobilnih aplikacij   

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 6. 
julija objavilo najavo javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in 
zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 2013. Razpis 
bo objavljen v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov, prednostne usmeritve Infor-
macijska družba. 

Ministrstvo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in 
večjo ponudbo e-storitev in mobilnih aplikacij na različnih po-
dročjih informacijske družbe. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo predstavljali nove, inovativne, delujoče e-storitve in mo-
bilne aplikacije. Razpis bo osredotočen na razvoj e-storitev in 
mobilnih aplikacij. Z vsebinskega vidika bodo imeli prednost 
projekti, ki podpirajo trajnostni razvoj in so s področij URE, 
varstva okolja, zelene informacijske in komunikacijske tehno-
logije, upravljanja prometa, pametnih mest, pametnih stavb, 
pametnih omrežij in podobno. 

Predobjavo razpisa najdete na spletni strani Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  

Za dodatne informacije se lahko po elektronski pošti obr-
nete na g. Tomasa Tišlerja. 

Tomas Tišler, MVZT 

Preizkus znanja bo potekal pred izpitno komisijo, ki bo 
sestavljena iz predsednika in dveh članov z univerzitetno izo-
brazbo, najmanj osmimi leti delovnih izkušenj in s strokovnimi 
referencami. 

Program usposabljanja bo skladno s pravilnikom obsegal: 
predpise, ki se nanašajo na energetske izkaznice, postopke 
za določanje energetskih karakteristik stavb, ukrepe za pove-
čanje energetske učinkovitosti, potek pregleda stavbe za izde-
lavo energetske izkaznice ter praktično izvedbo izdelave in 
izdaje energetske izkaznice, ki vključuje individualno izdelavo 
in izdajo energetske izkaznice, izdelavo poročila in predsta-
vitev energetske izkaznice. 

Predvidevamo, da bo prvo usposabljanje izvedeno do 
konca januarja 2012. Prvo leto pričakujemo veliko zani-
manja, zato bo za usposabljanje predvidenih več terminov 
na različnih lokacijah po Sloveniji. 

V skladu z energetskim zakonom bodo lahko energetske 
izkaznice izdelovali strokovnjaki z najmanj visoko izobrazbo 
tehnične ali arhitekturne smeri, najmanj petimi leti delovnih 
izkušenj na svojem strokovnem področju ter uspešno oprav-
ljenim usposabljanjem in preizkusom znanja. 

Energetske izkaznice bodo izdajale pravne ali fizične ose-
be, ki so registrirane za projektiranje ali tehnično svetovanje in 
imajo zaposlenega oziroma so v pogodbenem razmerju z vsaj 
enim strokovnjakov z licenco za izdelavo energetskih izkaznic. 
Pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic jim bo podelil 
minister, pristojen za energijo, na osnovi javnega natečaja.  

Eik Potočar, MG 

Vir: ADENE 

http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm�
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/�
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/�
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/�
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/�
mailto:tomas.tisler@gov.si�
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20-odstotni prihranek energije do leta 2020 je eden od 
petih krovnih ciljev strategije Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ker pa so zadnji 
izračuni pokazali, da bi EU z obstoječimi ukrepi dosegla le 
polovico zastavljenega cilja glede zmanjšanja porabe energije, 
je Evropska komisija predlagala nove ukrepe. 22. julija je 
sprejela Predlog Direktive o energetski učinkovitosti, ki je še 
eden od zakonodajnih dokumentov, s katerimi naj bi EU do 
leta 2020 dosegla 20-odstotni prihranek primarne energije. 

Predlog nove direktive o energetski učinkovitosti področje, 
na katero se nanašajo ukrepi, razširja na vse sektorje, kjer ob-
staja potencial prihranka energije, in s tem vključuje tudi ener-
getski sektor oziroma samo proizvodnjo in distribucijo energi-
je. Nova direktiva bo po sprejemu na Svetu in v Evropskem 
parlamentu nadomestila Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti 
rabe končne energije in Direktivo 2004/8/ES o spodbujanju 
soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote. Del meha-
nizmov tako izhaja iz teh dveh direktiv, ki bosta razveljavljeni, 
dodanih pa je precej novih mehanizmov in ukrepov, ki 
posegajo na do zdaj neobravnavana področja. 

Celotno besedilo predloga direktive je dostopno na 
spletni strani Komisije. Prosimo vas, da svoje pripombe in 
predloge posredujete po e-pošti ga. Mojci Vendramin. 

Glede na vsebino omenjenih direktiv je predlagana vrsta 
sprememb in dopolnil. Države članice bodo morale določiti 
cilje glede povečanja energetske učinkovitosti, ki bodo vodili k 
20-odstotnemu zmanjšanju porabe primarne energije na 
nacionalnem nivoju do leta 2020. 

Organizacije iz javnega sektorja bodo lahko kupovale 
samo energetsko varčne stavbe, proizvode in storitve, vsako 
leto bodo morale prenoviti 3 % površin svojih stavb in tako 
poskrbeti za občutno zmanjšanje porabe energije. 

Vzpostavljene bodo sheme obveznega doseganja pri-
hrankov energije za podjetja, ki prodajajo energijo – vsako leto 
bodo morala doseči 1,5 % prihranka energije, prodane v pred-
hodnem letu. Ta podjetja bodo morala svoje uporabnike spod-
bujati k različnim ukrepom za varčevanje z energijo, npr. k 
zamenjavi starih gospodinjskih električnih aparatov, uporabi 
varčnih sijalk, toplotni izolaciji stavb. Spodbujati bo treba tudi 
izvedbo ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti s 

strani ponudnikov energetskih storitev ali financiranje s strani 
tretje stranke. 

Industrija naj bi v večji meri izkoriščala možnosti za varče-
vanje z energijo. Velika podjetja bodo morala vsaka tri leta 
opraviti energetski pregled, energetske preglede v gospodinj-
stvih ter v malih in srednjih podjetjih bo spodbujala država. Za 
odpadno toploto iz velikih novih industrijskih naprav bo moral 
biti zagotovljen odjem v daljinskem omrežju.  

Porabnikom bodo ustrezne informacije o porabi zagotov-
ljene s števci, zabeležene pa bodo tudi na računih, tako da 
bodo imeli boljši pregled nad porabo energije. Glede merjenja 
porabe toplote in delitve stroškov za toploto v večstanovanj-
skih stavbah je predlog nove direktive v primerjavi z Direktivo 
2006/32/ES bolj določen, saj govori o obveznem merjenju 
porabe toplote posameznih stanovanj z merilniki toplote za 
celotno porabo stanovanja oziroma z delilniki stroškov na 
posameznih grelnih telesih. 

Države članice bodo uvedle nadzor učinkovitosti pri novih 
termoelektrarnah in večjih obnovah obstoječih elektrarn – če 
bo potrebno, bo Komisija predlagala ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti –, spodbujale bodo soproizvodnjo toplote in elek-
trične energije. Izdelati bodo morale tudi nacionalne načrte 
ogrevanja in hlajenja, ki bodo vključevali razvoj sistemov 
daljinskega ogrevanja in hlajenja ter razvoj učinkovite soproiz-
vodnje toplote in električne energije. Nacionalni prostorski 
načrti bodo morali biti usklajeni z nacionalnimi načrti ogrevanja 
in hlajenja. 

Nacionalni energetski regulativni organi bodo morali pri 
določanju načina distribucije energije do končnih uporabnikov 
in pri tarifah za uporabo omrežja upoštevati tudi energetsko 
učinkovitost. Države članice bodo morale sprejeti načrte za 
povečanje učinkovitosti plinske in električne infrastrukture. 
Odpraviti bo treba elemente omrežnih tarif, ki brez potrebe 
spodbujajo povečanje količine prenesene energije. 

Države članice bodo za izvajalce energetskih storitev, 
energetskih pregledov in ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, vključno z monterji elementov stavb, uvedle 
sheme certificiranja. S tem bodo zagotovile visoko raven teh-
nične usposobljenosti izvajalcev ter kakovost in zanesljivost 
njihovih storitev. 

Komisija pričakuje, da bo nova direktiva prinesla vrsto 
pozitivnih učinkov. Porabniki bodo imeli na voljo točnejše 
informacije, zaradi česar bodo imeli boljši pregled nad rabo 
energije in večji vpliv na višino računa. Okolje bo manj 
obremenjeno z izpusti toplogrednih plinov. Javni organi bodo z 
uporabo energetsko varčnejših stavb, proizvodov in storitev 
zmanjšali porabo sredstev za energijo. Oskrba gospodarstva z 
energijo bo zanesljivejša, z novimi delovnimi mesti, zlasti pri 
obnovah stavb, pa bo nova direktiva pozitivno vplivala tudi na 
gospodarsko rast. 

Če bosta Evropski parlament in Svet predlog Komisije 
sprejela, bodo morale države članice direktivo v letu dni 
prenesti v nacionalno zakonodajo. 

Komisija bo leta 2014 pripravila oceno napredka pri 
uresničevanju cilja 20-odstotnega zmanjšanja porabe energije 
do leta 2020. Če ocena ne bo zadovoljiva, bo pripravila nov 
predlog z obveznimi nacionalnimi cilji energetske učinkovitosti. 

      mag. Mojca Vendramin, MG 

EU trenutno ni na dobri poti za doseganje 20 odstotkov 
prihranka energije do leta 2020      
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 NOVICE IZ EU 

Razvoj aktivnih omrežij v EU      

Aktivno elektroenergetsko omrežje prihodnosti bo na 
stroškovno učinkovit način integriralo obnašanje in akcije vseh 
priklopljenih uporabnikov omrežja z namenom, da zagotovi 
ekonomsko učinkovit in trajnosten elektroenergetski sistem z 
nizkimi izgubami ter visoko kakovostjo in zanesljivostjo os-
krbe. Koncept aktivnega omrežja v učinkovito celoto povezuje 
tako klasične elemente sistema (velike centralizirane proiz-
vodne enote, prenosno in distribucijsko omrežje) kot tudi nove 
razpršene vire, napredne sisteme merjenja (AMI) ter prila-
gajanje porabe odjemalcev (DSM) z vključevanjem hranilnikov 
električne energije in električnih avtomobilov v sistem. Zaradi 
tega so aktivna omrežja ključni element v energetski strategiji 
EU, vendar bodo za realizacijo potrebne precejšnje investicije.  

Ustanovljen Evropski sklad za 
energetsko učinkovitost  

Evropska komisija je 1. julija 2011 ustanovila Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost, ki je del Evropskega ener-
getskega programa za okrevanje. Sklad bo vlagal v projekte 
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v 
državah članicah, še zlasti v mestnih okoljih, kjer naj bi dosegli 
vsaj 20-odstotni prihranek energije ali zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.  

Sklad, ki je namenjen občinam, regijam ter javnim in za-
sebnim organizacijam, bo nudil širok spekter finančnih instru-
mentov, kot so posojila, jamstva ali kapitalsko sodelovanje. 

Evropska komisija je pod okriljem Skupnega 
raziskovalnega centra (JRC) pripravila poročilo s pregledom 
219. evropskih projektov aktivnih omrežij po vsej Evropi, med 
katerimi je Slovenija zastopana s sistemom naprednega 
merjenja, ki ga gradi Elektro Gorenjska, ter s kompetenčnim 
centrom – Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije 
(SURE). Glede obsega izvedbe in investicij v posamezne 
elemente aktivnih omrežij projekta Slovenijo uvrščata daleč 
pred preostale nove članice EU. Poleg poročila je JRC 
pripravil geolokacijski zemljevid EU projektov aktivnih omrežij, 
ki se bo v prihodnosti dopolnjeval z novimi projekti.  

mag. Aleš Podgornik, IJS-CEU  

Na začetku bo imel sklad na voljo 265 milijonov evrov. 
Poleg prispevka EU v višini 125 milijonov evrov bo Evropska 
investicijska banka investirala 75 milijonov evrov, Cassa 
Depositi e Prestiti SpA iz Italije 60 milijonov evrov in imeno-
vani upravljavec premoženja Deutche Bank 5 milijonov evrov. 
Skladu se lahko pridružijo tudi druge finančne institucije iz 
držav članic. Pričakuje se, da bodo v sklad prispevali tudi  
vlagatelji iz zasebnega sektorja. Poleg tega bo na voljo tudi 
okoli 20 milijonov evrov sredstev EU, in sicer kot subvencija 
za tehnično in finančno pripravo projektov.  

Več informacij najdete na spletni strani sklada. 

  Ivana Žolger, MG 

Energetska statistika držav članic EU  

Generalni direktorat za energijo Evropske komisije 
spremlja podatke s področja energetske statistike EU-27 kot 
celote in posameznih držav članic EU, razpolaga tudi s podat-
ki držav kandidatk za članstvo EU in držav članic EFTA.  

Podatki za posamezna leta so na voljo za obdobje med 
letoma 1990 in 2009. Zbirajo se iz različnih virov, kot so Euro-
stat, Evropska agencija za okolje, nacionalni statistični uradi 
držav članic ter Generalni direktorat za ekonomske in finančne 
zadeve Evropske komisije. 

Prikaz podatkov temelji na principu energetske bilance po 
sektorjih: oskrba z energijo (domača proizvodnja, uvoz, izvoz), 
transformacije, končna raba energije (energetska in neener-
getska raba). Končna raba energije je prikazana po virih 
energije (trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, toplota, 
električna energija in OVE) in sektorjih rabe (industrija, 
promet, gospodinjstva, kmetijstvo in storitve). Dostopni so tudi 
naslednji podatki in kazalniki: emisije CO2, zmogljivost pro-
izvodnje električne energije, cene naftnih derivatov, uvozna 
odvisnost, energetska intenzivnost, CO2 intenzivnost, emisije 
CO2 na prebivalca, delež OVE v oskrbi z energijo, delež OVE 
v celotni proizvodnji električne energije ipd. 

Zadnji statistični podatki so objavljeni na spletni strani 
Energetska statistika EU. 

  Gregor Plavčak, MG 

Pregled evropskih energetskih predpisov  

Generalni direktorat za energijo Evropske komisije je 
objavil nov pregled veljavne sekundarne zakonodaje EU, ki 
spada v njegovo pristojnost. Poleg splošne zakonodaje so v 
pregledu podane direktive in uredbe, ki se nanašajo na nafto 
in naftne derivate, plin, električno energijo, obnovljivo energijo, 
učinkovito rabo energije, transevropska energetska omrežja, 
jedrsko energijo, jedrsko varnost, zaščito pred radioaktivnim 
sevanjem in upravljanje z jedrskimi odpadki. 

Predpisi za energetsko učinkovitost so razdeljeni na: 
energijsko označevanje gospodinjskih aparatov, okoljsko zas-
novo proizvodov, ki rabijo energijo, učinkovitost rabe končne 
energije in energetske storitve, energetsko učinkovitost v 
stavbah ter soproizvodnjo toplote in električne energije. 

Pregled zakonodaje je objavljen na spletni strani 
Energetska zakonodaja EU. 

  mag. Boris Selan 

Projektne investicije v posameznih članicah EU 

http://ses.jrc.ec.europa.eu/images/stories/deliverables/jrc%20report%20-%20smart%20grid%20projects%20in%20europe.pdf�
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=http:%2F%2Fmaps.google.it%2Fmaps%2Fms%3Fmsa%3D0%26msid%3D217218752548533546752.0004a894be27c65bd625a%26hl%3Dit%26ie%3DUTF8%26ll%3D48.256796,14.065519%26spn%3D49.931695,135.263672%26z%3D4%26output%252�
http://www.eeef.eu/home.html�
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/statistics_en.htm�
http://ec.europa.eu/energy/doc/energy_legislation_by_policy_areas.pdf�


 

 

Aktivnosti LEA Spodnje Podravje   
Sredi junija 2011 se je končalo 

sof inanci ranje  LEA Spodnje 
Podravje iz programa Inteligentna 
energija - Evropa. Cilj prvih treh let – 
vpetje LEA Spodnje Podravje v 
dejavnosti občin Spodnjega Podravja 
na energetskem področju – je bil dosežen: izdelali smo 18 
lokalnih energetskih konceptov, opravili 30 energetskih 
pregledov šol, vrtcev, bolnišnic in zdravstvenih domov, 
pripravili 9 načrtov javne razsvetljave, 5 študij izvedljivosti o 
rabi OVE in sodelovali na oziroma (so)organizirali 21 delavnic 
in konferenc na temo OVE in URE. 

Aktivnosti LEA Spodnje Podravje obsegajo nudenje pomo-
či občinam pri pridobivanju kohezijskih sredstev za energetsko 
obnovo stavb in javne razsvetljave, svetovanje županom pri 
energetskih obnovah ter uvajanju URE in OVE pri novograd-
njah, uvajanje sonaravnega prometa in energetskega knjigo-
vodstva; vse v okviru energetskega upravljanja občin. 

LEA Spodnje Podravje je tudi partner v dveh mednarodnih 
projektih. VARČUJ/ŠTEDI je bilateralni projekt Slovenije in 
Hrvaške. V okviru partnerskih občin Krškega ter hrvaških mest 
Zaprešić in Jastrebarsko, LEA Spodnje Podravje, LEAD, 
REGEE, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in 
Zavoda za razvoj Hrvaške bomo razvili optimalni model 
rekonstrukcije sistemov javne razsvetljave z upoštevanjem 
specifike zaščitenih mestnih središč. 

V projektu PROFORMBIOMED z 18 partnerji iz šestih 
mediteranskih držav proučujemo razpoložljivost lesne bioma-
se, ustanovili bomo klastre za proizvodnjo in izrabo lesne 
biomase za daljinsko ogrevanje v javnem sektorju. V projektu 
sodeluje tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Prva veriga bo 
obsegala haloške občine in občine v Slovenskih goricah, za 
drugo pa se dogovarjamo z goriško energetsko agencijo za 
občine na Primorskem. 

Več informacij je na spletni strani LEA Spodnje Podravje. 

dr. Janez Petek, LEA Spodnje Podravje  
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MEDNARODNI PROJEKTI 

Razmah energetsko učinkovitih storitev 
Glavn i  namen p ro jek ta 

ChangeBest, ki je sofinanciran v 
okviru programa Inteligentna 
energija - Evropa, je z zgledi dobre 
prakse na področjih uvajanja novih 
energetsko učinkovitih storitev (ES-
URE), strategij ter podpornih politik 
in instrumentov podpreti izvajanje Direktive 2006/32/EC o 
učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah. V 
okviru triletnega projekta, ki se bo končal junija prihodnje leto, 
so že bili pripravljeni pregledi in analize stanja na trgu ES-
URE, potencialnega tržnega potenciala ter ekonomskih 
spodbud in ovir za izvajanje ES-URE, ki so v angleškem jeziku 
dostopni na spletni strani projekta. 

UČINKOVITO Z ENERGIJO / SEPTEMBER 2011 

Projekt BENEFIT   
Projekt Večja in energetsko učinkovitejša uporaba javnega 

prevoza v Mariboru, ki ga sofinancira Evropska komisija iz 
programa Inteligentna energija - Evropa, se je začel leta 2008 
in se septembra zaključuje. Vanj je vključenih sedem mest iz 
sedmih evropskih držav, sodelujeta pa tudi Maribor in 
Energetska agencija za Podravje.  

Glavni cilj aktivnosti je, 
da organizacijam in njiho-
vim zaposlenim približamo 
idejo, da bi za prevoz na delo in domov uporabljali javni 
prevoz in ne lastnih avtomobilov. V okviru projekta si 
prizadevamo doseči trajnostno mobilnost v celem mestu; 
pripravili smo študijo Smernice za razvoj interesnega grozda 
in za pripravo strategije trajnostne mobilnosti v mestu Maribor. 
Rabo energije skušamo zmanjšati s posodobitvijo voznega 
parka, tako mestnih avtobusov kot vozil javnih služb. Po vzoru 
naprednih evropskih mest želimo v Mariboru takšen javni 
promet, ki bo zadovoljeval želje in potrebe ljudi, hkrati pa čim 
manj vplival na okolje, zato smo začeli v promet uvajati 
obnovljive vire energije. Na ploščadi pred Energetiko Maribor 
smo postavili polnilno postajo, kjer lahko vozila polnimo s 
stisnjenim zemeljskim plinom ali bioplinom. Lani smo skupaj z 
Energetiko Maribor kupili  prvi avtomobil, ki uporablja metan.  

Ob zaključku projekta lahko rečemo, da smo s projektom 
BENEFIT začrtali razvoj mesta na področju trajnostne 
mobilnosti. 

Klavdija Polutnik, ENERGAP 

Na isti spletni strani so na voljo tudi že tri številke 
slovenske izdaje ChangeBest novic, med katerimi je še zlasti 
zanimiva zadnja, saj so v njej predstavljene nove oblike ES-
URE, ki jih v okviru projekta preizkušajo partnerji iz prakse. 
Trenutno se izvaja 49 preizkusov, skoraj tretjina jih je usmer-
jenih v izvajanje ukrepov URE na sistemih centralnega ogre-
vanja. Glede na to, da je evropski trg ES-URE omejen zlasti 
na javni sektor, je zelo pohvalno, da so preizkusi relativno 
enakomerno porazdeljeni med različnimi sektorji. Enega od 
preizkusov izvaja tudi slovenski partner iz prakse, podjetje El-
tec Mulej, d. o. o., z Bleda. Gre za pogodbeno zagotavljanje 
prihranka energije z vključenimi ukrepi na ovoju stavbe v ZPO 
Celje, d. o. o. V okviru projekta smo junija organizirali dobro 
obiskano delavnico, na kateri smo predstavili osnovne 
informacije o ES-URE, v začetku prihodnjega leta pa 
načrtujemo še eno s poglobljeno vsebino. Rezultati preizkusov 
v praksi bodo predstavljeni tudi v okviru mednarodne 
konference ESCO Europe 2012 v Londonu januarja 2012. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Delavnica 15. junija je bila dobro obiskana  

Foto: Barbara Petelin Visočnik 

http://www.lea-ptuj.si/kontakt.html�
http://www.changebest.eu/�
http://www.eu-benefit.eu/index?ID1=1764&id=1764&sprache=en�
http://www.eu-benefit.eu/index?ID1=1764&id=1764&sprache=en�
http://www.eu-benefit.eu/index?ID1=1764&id=1764&sprache=en�
http://www.eu-benefit.eu/index?ID1=1764&id=1764&sprache=en�
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Energetski potencial, ki se kaže kot prihranek energije 
zaradi povečanja energetske učinkovitosti, je zelo velik. Daje 
nam zagon, da še intenzivneje izvajamo in spodbujamo uva-
janje energetsko učinkovitih ukrepov in projektov v vseh gos-
podarskih sektorjih. V procesih proizvodnje in distribucije ener-
gentov tako izvajamo ukrepe za izboljšanje energetske učin-
kovitosti, npr. z izboljšanjem učinkovitosti novih zmogljivosti za 
proizvodnjo toplote in distribucijskega sistema daljinskega 
ogrevanja, pri končnih odjemalcih pa z uvajanjem ciljnega 
spremljanja rabe energije in energetskega menedžmenta, z 
izkoriščanjem koristne toplote v tehnoloških procesih itd. 

Svetovanje, ozaveščanje, izobraževanje in informiranje 
imajo pri povečevanju učinkovitosti rabe energije veliko vlogo, 
zato je izvajanje ukrepov URE kot primerov dobrih praks in 
demonstracijskih projektov ključno. Za različne skupine odje-
malcev v industriji in javnem sektorju tako izvajamo strokovna 
svetovanja na temo URE, na območjih lokalnih skupnosti, kjer 
izvajamo gospodarsko javno službo sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in daljinske toplote, 
pa odjemalcem nudimo strokovno pomoč ter tehnično sveto-
vanje pri preureditvi kotlovnic ter pri načrtovanju in izvajanju 
sistemov ogrevanja, svetujemo pa jim tudi glede racionalne 
rabe energije in optimiziranja stroškov energije. V okviru  
zagotavljanja kakovostnega izobraževanja in motiviranja 
učencev, dijakov in zaposlenih v izobraževalnih ustanovah 
smo predstavili ukrepe učinkovite rabe energije na področjih 
ogrevanja, priprave tople sanitarne vode in električne energije. 

URE predstavlja pomemben izziv za vse. S storitvami, ki 
jih ponuja družba Petrol Energetika, d. o. o., ta ne izboljšuje 
samo svoje konkurenčnosti, temveč predstavlja tudi zelo 
učinkovit način zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter spodbuja razvoj trga 
z visoko energetsko učinkovitimi tehnologijami. 

Anton Vučko, Petrol Energetika, d. o. o.  

 PROGRAMI & PROJEKTI 

Aktivno zmanjševanje rabe energije 
pri odjemalcih   

Družba Petrol Energetika, d. o. o., prevzema v sloven-
skem prostoru vidno in aktivno vlogo pri oskrbi odjemalcev v 
energetsko intenzivnih panogah jeklarstva in strojnopredelo-
valne industrije ter pri oskrbi odjemalcev v geografsko pove-
zanih lokalnih skupnostih. Cilji družbe odsevajo strateške 
usmeritve skupine Petrol, kot so celovitost pri načrtovanju ter  
ponudba sodobnih energetskih konceptov oskrbe z energijo. 

V Sloveniji že 94 evropskih 
energetskih menedžerjev  

V Nemčiji so leta 1997 razvili in certificirali izobraževalni 
program za energetske menedžerje (EUREM), v okviru kate-
rega se je do konca leta 2010 v trinajstih državah EU, tudi v 
Sloveniji, za učinkovito gospodarjenje z energijo usposobilo že 
1.741 evropskih energetskih menedžerjev. V svojih projektnih 
nalogah so predvideli izvedbo ukrepov URE s skupnim varče-
valnim potencialom 3,3 TWh na leto, povprečni letni prihranek 
na menedžerja pa znaša 1,92 GWh oz. 77.140 evrov. Evrop-
ski energetski menedžerji se srečujejo tudi na letnih konferen-
cah – letos bo ta 10. in 11. novembra v Pragi. 

V Sloveniji je bilo prvo izobraževanje EUREM organizirano 
v okviru projekta EUREM.NET leta 2008, do junija letos pa ga 
je uspešno zaključilo 94 evropskih energetskih menedžerjev. 
Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe 
ukrepov iz njihovih projektnih nalog je ocenjen na 158 GWh 
oz. 12,4 milijone evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 
101,8 kt na leto. Oktobra letos bo osemmesečno izobraževan-
je, ki ga sestavljajo predavanja, skupinsko reševanje primerov 
iz prakse, individualno delo doma, pisni preizkus znanja ter 
priprava in predstavitev projektne naloge, začela že peta 
generacija slušateljev. Dodatne informacije o izobraževanju so 
dostopne na spletni strani IJS-CEU. 

Leta 2020 v EU že 230 GW 
vetrnih elektrarn  

V skladu z osnovnim scenarijem Evropskega združenja za 
vetrno energijo (EWEA) iz poročila o ciljih za proizvodnjo 
električne energije iz energije vetra za leti 2020 in 2030 (Pure 
Power – Wind energy targets for 2020 and 2030), naj bi se 
proizvodnja električne energije iz energije vetra do leta 2020 
povečala za več kot trikrat, in sicer z današnjih 182 na 
581 TWh, kar bi predstavljalo 15,7 % celotne rabe električne 
energije v EU, skupna moč vetrnih elektrarn pa naj bi dosegla 
230 GW. Po instalirani moči naj bi bile tudi takrat vodilne 
države Nemčija (49 GW), Španija (40 GW) ter Združeno 
kraljestvo (26 GW) in Francija (23 GW), po deležu skupno 
proizvedene električne energije v nacionalnem okviru pa Irska 
(51,9 %) in Danska (37,9 %). Za dosego predvidenih ciljev bi 
se morale naložbe v vetrne elektrarne povečati s sedanjih 
12,7 na 26,6 milijarde evrov leta 2020. Po osnovnem scenariju 
predloga NEP je v Sloveniji do leta 2020 predvidena izgradnja 
vetrnih elektrarn s skupno močjo 500 MW. 

Energetsko učinkovita sanacija toplotne postaje  
Foto: Igor Ribič 

http://www.energymanager.eu/�
http://www.rcp.ijs.si/ceu/sl/nov-krog-izobrazevanja-evropski-energetski-menedzer-oktobra-2011�
http://www.ewea.org/?id=178�
http://www.ewea.org/?id=178�
http://www.ewea.org/?id=178�
http://www.ewea.org/?id=178�
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Izobraževanja EUREM     
Izobraževanje za učinkovitejše gospodarjenje z energijo (1. 
sklop predavanj). 

Kdaj: 19. - 21. oktober 2011 

Kje: Reaktorski center Podgorica, Ljubljana  

Informacije: http://www.rcp.ijs.si/ceu/ 

Napoved dogodkov 

Energija11  
Eden najodmevnejših energetskih strokovnih dogodkov v 
jugovzhodnem delu Evrope o distribuciji, prenosu in trgu 
električne energije. 

Kdaj: 8. - 9. november 2011 

Kje: Hotel Habakuk, Maribor   

Informacije: http://www.energija11.si/ 

Proizvodnja fotonapetostnih modulov 
se je podvojila  

Skupni raziskovalni center Evropske komisije je izdal novo 
poročilo o stanju na področju svetovne proizvodnje fotonape-
tostnih modulov v letu 2010 (PV Status Report 2011). V pri-
merjavi z letom prej se je proizvodnja modulov lani podvojila; 
znašala je 23,5 GW. To je več kot 500-krat več kot leta 1990, 
ko je bila proizvodnja 46 MW. Od leta 2000 proizvodnja letno 
narašča za 40 do 90 %, najhitrejšo rast pa je v zadnjih petih 
letih opaziti v Aziji, kjer Kitajska in Tajvan skupaj proizvedeta 
že skoraj 60 % vseh modulov. Največ, kar 29 GW oz. 70 % 
celotne svetovne kapacitete za proizvodnjo električne energije 
iz energije sonca, je sicer nameščenih v EU, ki pa je leta 2010 
prispevala le 9,5 % celotne proizvodnje. 

ZANIMIVOSTI & DOGODKI 

Možnosti za znižanje cen fotonapetostnih sistemov v Evropi 
(Vir: EPIA)    

Cena fotonapetostnih modulov se je zaradi prenasičenosti 
trga v zadnjih treh letih znižala za več kot polovico. Trend upa-
danja cen je pričakovati tudi v prihodnje, na trgu pa naj bi se 
pojavili tudi novi izdelki, npr. mezoskopske sončne celice. 
Razvija se tudi trg s koncentriranimi sončnimi celicami – teh je 
bilo leta 2008 izdelanih okoli 10 MW, leta 2011 pa naj bi 
njihova proizvodnja dosegla že od 100 do 200 MW. 

Skoraj hkrati s Skupnim raziskovalnim centrom je EPIA  
izdala študijo o konkurenčnosti proizvodnje električne energije 
iz sonca. Na podlagi obširne analize trgov z električno energijo 
v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Združenem kraljestvu EPIA 
ugotavlja, da bi lahko nekateri segmenti proizvodnje električne 
energije iz sonca v Italiji postali konkurenčni že leta 2013, do 
leta 2020 pa tudi v vseh ostalih državah, zajetih v poročilu. 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU  

Razsvetljava 2011     
Mednarodno posvetovanje o sodobnih svetlobnih virih in 
sistemih, telemenedžmentu in optimizaciji vodenja razsvetljave. 

Kdaj: 6. - 7. oktober 2011 

Kje: Hotel Perla, Nova Gorica  

Informacije: http://www.sdr.si/p11/ 

ZEO 2011 - Zgradbe, energija, okolje 
Strokovni posvet o smernicah pri projektiranju in gradnji 
pasivnih stavb.  

Kdaj: 29. september 2011 

Kje: Narodni muzej Slovenije, Ljubljana  

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

Inovacija energetike '11 
Z vprašanjem »Kako z novimi energetskimi rešitvami do 
dodane vrednosti?« se bodo ukvarjali na 3. strateškem 
srečanju udeležencev energetskega trga.  

Kdaj: 13. oktober 2011 

Kje: Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju  

Informacije: http://www.prosperia.si/aktualno/ 
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En.občina 011     
Strokovni dogodek ob zaključku natečaja za izboljšanje stanja 
na področju URE in rabe OVE. 

Kdaj: 18. oktober 2011 

Kje: Tehnološki park Ljubljana, Ljubljana-Brdo  

Informacije: http://www.energetika.net/dogodki/napovednik 
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