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Na ogled je 33o vzorcev
praktitne izkuinje lastnikou z reiiilami zq uiinkovito rabo energiie in yqbo
-riiiitjiiiiyiii
* Na sgted na spletu in pri posameznikih na energetski'poti
je
energetskih po!i, ki bodo zdruiene v Nacionalno energetsko pot -.NEPSlolenije,
primere
in
izkuinje
predstav_lj9jo
svoje
podpore,
uporabniki
saj
nevtraine.infoimacijske
in
vzposLvitev neoOvisie
odprtju energetske poti
Uo'Ui" fraf.t" uiinkovite rabe energ'rje,u ;e povidat voaja projeKa NEP Bojan Znidariii ob
jugovzhodne regije v prostorih rnergetito svetovalne pisarne Koievje'
Glavni namen NEP Slovenije ie stitor ljudi, ki v tem sodelujejo po- predstavljali svoje primere dobrihl
prikazati primere dobrih Praks vsem volontersko, tudi Poklide in praks,n je dejal Bojan Znidar5id in
dodal, da bodo tudi v Prihodnje Paudinkovite rabe energije in rabe ob- se dogovori za pogovor in ogled reziht, da se ta internetna stran, ki je
jq
portala,
je
kjer
delovanje
novljivih virov skozi izkulnje ljudi, 5itve,<
po
konceptu delovanja verjetno veki so dolodene relitve Ze uresnidili. mogode primere izbirati na Stiri na- lika izjema v evropskem merilu, ne
Energetpredstavil
svetovalec
Na internetni strani www.neP.vi- dine,
bo skomercializirala.
tra"si je zdal mogode izbirati med ske pisarne Kodevje Marko Pir5id.
Razmi5ljajo pa tudi o nadaljevaga
ki
S projektom NEP Slovenije,
33o primeri dobrih praks iz vse Slonju projekta: da bi oblikovali portal
venije, od tega 41 na Sir5em kode- bo sestavljalo deset regijskih ener- za ljudi, ki sami vztrajno iSdejo reSivsko-ribniSkem obrnodju: od Pri; getskih poti, bi radi ne le Pomagati tve za udinkovito rabo energije in
merov ogrevanja s toPlotno drPal- investitorjem, da bi se laZe odlodili rabo obnovljivih virov. >Takih
za primerno reSitev, temved tudi energetskih inovatorjev je v Sloveko, izvedbe sondnih in fotovoltaidnih sistemov do ogrevanja na lesno spodbuditi izvajalce in prodajalce k niji *aj dvajset,,( PO sedanjih izkuiskanju dobrih reSitev. >Ko bo NaciSnjah z NEP Slovenija ocenjuje Bobiomaso ali obnove starejiih stavb.
>Na portalu smo Poskusili dim onalna energetska pot Slovenije za- janZnidar5ii, ki poskuSa idejo NEP
bolje razloliti posamezne primere kljudena, se bo projekt nadaljeval, raz5iriti tudi v tujini
dobrih praks s tem, da lahko inve- 'saj bodo ljudje tahko sami vpisali in Sruonn Fnlrnn
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