lLlRSl(A BISTRICA ) V l,{acionalne energetske pott Sloveniia ie vkljuCenth

34O

objektov' med njimi ocem z BistriSkega

"Kolektorji? Prid'te pogledat,.."
projekt Nacionalne energetske poti (NEP) Sloveniia ie
juCenih 340 objektov iz vse Slovenije, ki prikazuieio
rimere dobre prakse s podroCja uCinkovite rabe energiie
rabe obnovljivih virov energije v gospodinisMh. Na
objektov se lahko obrne vsak, ki Zeli v svoj dom
diti katerega od ukrepov s teh podrodii' sai si bo
bo lahko ogledal na'kraiu samem in lastnika povra5al o njegovih izku5njah. Podatke o posameznih proektih in njihovin- naloZbenikih pa bodo vsi, ki iih teatika zanima, na5li na spletni strani NEP Sloveniia
http : Ilnep. a itra.

Ideja

sf,) .

o ustanovitvi NEP

ovenija, katere cilj je prikazati primere dobre prakse

jo nudi

sonce.

poletje za

delaunico in hiio porabil od
600 do 800 litrou nafte. Sedai
tega stroika ni uei," je zadovoljen Martindid.
Martindid je sicer eden izmed osmerice lastnikov objektov z bistri5kega konca, ki
s primeri dobre prakse udinkovite rabe energije in rabe

vodo

Ado Barbi5

posredujejo ljudem infor-

knica, saj je v dobrih sed-

dobre prakse

macije o svojih naloLbah.
Z obiskom portala so za-

obnovljivih virov energije

:stranke dostikrat zanima tu-

i, kje bi doloiene primere
lahko uideli tudi u i,iuo. Na
podtagi tega se je porodila

,

zato se je po-

rodila ideja o prehodu na

ideja o u,stanouitui regijske

nacionalno energetsko pot.

poti, k| je

V sklopu te je tadas na splet-

bila
energetske
ustanouljena pred duema le-

nem portalu NEP Slovenija
ved kot 340 referendnih objektov, katerih lastniki so odprli wata obiskovalcem in so

toma," je pojasnil Ado Bari5, sicer profesor na po-

hnike, Logatca, Cerknice,
Lo5ke doline, Postojne in
Pivke, ki so nudili prirn-ere

gijo. Sondne kolektorje in
sondni bojler je nabavil sicer
Ze ob gradnji hi5e leta 1985,
a jih je za(el uporabljati Sele
pred dasom.'Od tedaj pa je s

a sem prej iez

trank. Poleg tega, da' jim
Iiko stuari poue u teoriji,

V sklop regijske energetske poti se je vkljudilo 30
referendnih objektov iz Yr-

vode izkoristil sondno ener-

"Izraiunou sicer nisem delal,

je energetski
ki ima ietiko

,

Bistridana Franca MartinCiCa, ki je za ogrevanje

energije, ki

l'Znidariii

NEP Slovenija.

Tako smo se tudi mi do-

govoril z4 obisk na domu

toplo vodo samo na radun

a obmodju Slovenije, se je
orodila energetskemu sveovalcu in idejnemu odetu
{EP S}ovenija Bojanu Zni-

stojnskem Solskem centru,
obenem pa tudi vnet energetik, ki je v nedeljo v Ilirski
Bistrici odprl regijski del

obisk.

ljen, saj imajo na razpolago

irov energije v gospodinjtvih ter poslormih, proizdnih in drugih objektih

uetoualec,

posameznik dogovori za

pridobitvijo precej zadovo-

podrodja udinkovite rabe
nergije in rabe obnovljivih

iCu.

projekta, s katerim se lahko

'

jim pripravljeni posredovati
izku5nje o tehnidnih re5it-

vah, financah in ostalih zadevah. Portal ponuja osnovne informacije o njihovih Ze

izpeljanih projektih

s

po-

drodja udinkovite rabe ener-

gije ali rabe obnovljivih virov energije, ponuja pa tudi
telefonsko Stevilko lastnika

dovoljni tudi v Vitri Cer-

Franc Martin6id je na streho vgradil Stiri sondne kolektorje, s katerimi ogreva vso sanitarno

mih mesecih portal obiskalo 55BB posameznikov

skoraj pol pa se jih je wnilo

vedkrat, skupaj so tako
na5teli 10.796 vstopov v
portal. ZeIo zanimiv (in
presenetljiv, saj je portal le
v slovenskem jeziku) je tudi
mednarodni obisk, saj so
ga obiskali ljudje iz 37

NEP Slovenija ie sicer
podprt s subvencUo Islandije, Lihtensteina in Nor-

ve5ke preko

in

nor-

ve5kega finandnega meha-

nizma.
TINA M. VALENEIE
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