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Prav vsi lastniki hlevov bi se lahko odlodili, da bi velike

strehe pr:ekrili s sprejemniki sondne energue, kot je to
storila d rulina Treppo iz VerZeja. Foto: v. 0.

Popu lanzacija obnovljivih virov in
Uijnkovite rabe energiie v gospodinjstvih
Yrvr

SestlnSestdeset
pomurskl h
z,gl edov
Regijska energetska pot Pomurja bo omogodala
oglede 66 primerov dobre prakse udinkovite rabe

energUe, pnlaznih ogrevalnih sistemov in vardnih hi5

Kako'se investitorji. odloiajo pri gradnii ali adaptaciji hi5e,

ie znano. Na prvem mestu ie'ceia, {oda naicenejsa ineaha ni
vedno najboli5a in dolgoroino najcenej5a. Po navadi upo5teva
predlog arhitekta ali mojstra, ie pa prevei zaupaio trgovc€ffi,

$-.Z^etii 2?lrpimi besedami pro datiiim vei, bodo zagotovo do-
bili maika v Lahiu. ,,

elovek naj bolj v e4ameti ste mu, kaw id i. Za(etnk iz& p nejS e g a info r m!
nnia o energetsko vardni gradniiin toplotnih sistemih v gospodinjswih
je Bojan Znidarsid, direktor Vitre - cerkniSkega centra zauravnoteilenra-
rvoi, ki je ustanovil Notranjsko regijsko energetsko pot in izdalbrezplat-
no publikacijo s pred_stavljgnlmi lQpgmeri v sliki in besedi. Na tej osnovi
je nastala tudi Nacionalna energetska pot (NEP), prqekt pa je sofinanci-
ran s sredswi Evropske unije in norve5kega finandnega meh anrzma, Ob-
sega deset slovenskih regij z nalve$imi obmodji Nature 2000. Skupno ob-
sega NEP 330 hi5 oziromatodk, podatki o njih pa so dostopni na Vitrinem
spletnem portalu www.vitra.si. Vsi lastniki ali najemniki, katerih primeri
so predstbvljeni in so vkljudeni v mreZo, dajejo brezpladno na ogled svoje
stavbe in naprave - odlodajo le, kdaj bodo sprejeli obiskovalce.

Tudi v Pomurju bodo takSne.inf0rmacije vse bolj iskane. Pa ne le
zato, ker so ljudje spoznali,kajje boljSe in pametnejSe zaniih in njiho-
vo hiSo, ampak ker se spreminja tudi zakonod aja in zahtevavse stroZje
ukrepe za udinkovito rabo energije v stavbah. V Pomurju je energet-
ski svetovalec Valentin Odar zbralin predstavil 66 primerov z obmodja
vseh Stirih upravnih enot, ki spadajo v mreZo Regijske energetske poti
Fomurja (REPP)

Pomurska energetska pot, ki je bila v ponedeljek predstavljena Sir5i
javnosti v hotelu Strk v Polani pri Murski Soboti, je nekak5en smero-
kaz ptihodnjim investitorjem, veliko pa ie seveda odvisno od tega, ali
znamo izbrati pravo reSitev za svoi nadin Livllenia in ali najderno pra-
Yega inraialca
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