
Energetske izbolj5ave iz prve roke
V Logatcu in Ilirski Bi.strici je v mreio nqcionalna energetska pot vkljuienih 34o gospotdinjstev

Crnxrutca - V nacionalno energetsko pot (NEP) je vkljuienih 3+o gospodinj-
stev oziroma hi5 po vsej Sloveniji, mreia pa se 5e iiri. Pri lastnit<itr teh niS

lahko dobite informacije in izveste, kakine so njihove izkuinje z dobrimi
energetskimi reSitvami. Uradno so NEP prvi odprli v Logatcu, vteraj pa 5e v 

',...:.,,,:.llirski Bistrici.

NEP je nastala po lanskih dobrih
izkuinja\ regionalne, notranjsko-
kra5ke energetske poti s 30 hi5ami, ki
jo je s pomodjo Norvelkega finand-
nega mehanizma in mehanizma EGP
zasnoval cerkni5ki Zav od zauravno-
teZen rczvojVitra. Nekaj dobrih pri-
merov tehniinih relitev pri dlanih
regijske poti na Logaikem in Cerkni-
Skem so si spomladi ogledali tudi slo-
venski energetski svetovalci in s po-
modjo Vitre oblikovali NEP

Projekt NEP se bo decembra kon-
(al, rezultat pa je mreZa stanovanj-
skih hi5, v katerih so njihovi lastniki
izvedli razlidne ukrepe za zmanjSa-
nje porabe energije pri ogrevanju
prostorov in vode, s termoizolacijo,
izrabo sondne energije, energetsko
ustrezno prenovo starih hiS in po-

tujine, en lastnik hi5e se je na se-
znam vpisal kar sam, Do vpis pa jih
daka 5e rB.

NEP zdal ponuja informacije o
udinkovitosti t7z kotlov na bioma-
so, 115 sprejemnikov sondne energi-
je, 16 primerov pasivne izrabe son-
ca, 1o9 toplotnih drpalk, 98 ogreval-

VrrRrulcn-V lli"rski Bistrici so bile ob odprtju energetske poti ves dan tudi ze-
lo dobro obiskane delavnice. Med drugim je bilo mogode videti vetrnico za

qpizvgdnjo elektridne energije, ki so jo z mentorjem Adom BarbiSem izdelali
dijaki Solskega centra fostojna.
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dobno. Podatki o vkljudenih v mreZo
so vsem, ki jih zanimajo tehnjdne re-
Siwe ali denarni vloZki in prihranki,
dosegljive na spletni strini Vitre.
Clani NEP so prostovoljci, ki po do-
govoru z zainteresiranim omogoiij o
ogled naprav in jih seznanijo z dobri-
mi in slabimi izkulnjami.

O koristnosti NEP je zdaj mogode
soditi le po obisku spletne strani,'po-
datke o obiskih >na domu< pa bodo
zbrali po zakljudku projekta. Avtor
projekta in energetski svetovalec Bo--
jan ZnidarSit pravi, da je odziv zelo
dober. Spletno stran obi5de pov-
predno 85ljudi na dan, vseh vstopov
v sedmih mesecih je bilo Lo.7g6.
Obiskovalec si je na dan ogledal
povpredno rB strani, ogledoval si jih
je osem minut. OpaZajo tudi obisk iz
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7 mreilo posameznikov, vkljudenih v NEP, je pokrita vsa Slovenija, od
nedelje, ko se je mreii po zaslugi Ada BarbiSa, prostovoljnega sodelavca
Vitre, pridruiilo 5e prvih osem hi5 iz obiine llirska Bistrica, tudijuZna
Primorska. Novi flani mreie soJanko Ferle_lizJasena, Denis Maleikar
s kmeikega turizma pod Premom, Marko Znid-ariii in Bogdan Valeniii
iz Merei, Franc Martindii iz llirske Bistrice, JoSko Skrab in Ado BarbiS
s Topolca terJoie Morel iz Dolnje Koiane v obiini Pivka.

nih sistemorr/, 86 termoizolacij obo-
da stavb , z7 zgledov izrabe deZevni-
ce, Stirih malih hidroelektra rn, 23
sistemov prezradevanj a, zz prime-
rov fotovoltaike, na ogled je z5 niz-
koenergetskih hiS, Stiri lesene, tri
pasivne in tri pametne itn.
DnncrcR Jnrsrnd


