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Spletno mesto uporablja piskotke z narpnom zagotavljarya spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, kijih brez pi6kotkov ne bi
mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta sogla5ate s piSkotki.
3tr!n;em se Vei o pi-iketkilt
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Novo mesto - Na novonre$kem Grmu, Centru biotehnike in turimra, so danes
predstavili portal NEP Slovenija, na katerem so 6rane energijsko kakovostne
novogradnje in sanacije stare.iSih stavb. Med 660 opisi s sliko, besedo, tehnifnimi in
finandnimi podatki, je pribliZno 60 energijsko udinkovitih stavb tudi z obmodja JV
:ly::1<11r,g_.1. Predstavljene so zato, da bi slu2ile kot navdih in vodilo bododim investitorjem,
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>Povsod po driavi imarno podobno situacijo. Agresivne ogla5evalce, nikoli 100 odstotne
iarajalce, kijih nihde ne nadrcruje, in neuka gospodinjstva, ki se loiijo gradnje in slepo
zaupajo izuajalcem, nato pa se jedjo,< je med razlogi za vzpostavitev portala navedel
Bojan ihidarsii, energetski svetovalec in direktor zavoda Mtro'
Poleg dobrih prinrerov, ki jih predstavljajo tudi v 20 video posnetkih, so razvili tudi
rubrike, v katerih predstavljajo napake in predlagajo tudi energijsko uiinkovite reSifue.

Gorazd ldariniek, evropski energetski menedZer in predsednik Slovenskega e foruma,
javnih stavb, od ,.,,1,111111it.,,
ie pozitivno preseneden, da je v projektu zajetih tudi veliko
vrtcev, srednjih 5ol, ki so jih prenovili v energetsko udinkovitej5e, saj ni skrivnost, da
mnoge stavbe, grajene v 80. letih, energdsko zelo poZresne. Prepridan ie, da so
najvedji zlati rudniki v energijski

udinkovitosti.
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zaroda Mtro na danasnji predstavitui. (Foto: l. N.)
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>5 odstotkov DBP gre po podatkih UMAR-ja vsako leto za energente, ki so vecinoma
uvoZeni. Za to nanenimo 1,7 milijarde evrov letno. Z energijsko udinkovitostjo bi ta
znesek lahko znanjiali za 600 milijonov letno. Podobno je pri 1-:r11i:r vode- Za 1 ,7
milijarde evrov pitne vode bi lahko nadomestili z zbiranjem deZevnice za tehnolo5ke
namene. ee bi pitno vodo, ki jo sedaj uporabljanp v tehnoloSke namene' prodali po 1
cent za litet bi namrec zbrali 1,7 milijarde evrov, daj pa to vodo splaknemo v
kanalizacijo. S tem ;:irtr;i'r;.,i.:Lrr bi na primer obdrZali javni sektor in izboljiali kakovost
Zivljenja,<<

predlaga Marindek.

in predsednik Slorenskefa e-forunm. (Foto: l. N.)

Kot ugotavljata, je v javnosti vedkrat sli$ati, da so naloZbe v energijsko udinkovitost
drage. A ko govorimo o sanaci.ii stavb, je prvo vpra3anje, v kolikSnem dasu se nam bo nalo2ba povrnila, menita
l. Novak
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