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Na tradicionalni konferenci Dnevi
energetikov bomo tudi tokrat nagra-
dili najboljše energetske projekte. V
vsaki kategoriji bosta dva nagrajen-
ca: eden po izboru komisije in drugi
po izboru bralcev Financ.

Med 15 prijavami na razpis za letošnje
energetske nagrade je strokovna komi-
sija izbrala po štiri projekte v dveh kate-
gorijah. Izbrani projekti so uvrščeni v ož-
ji izbor. Danes opoldne bomo na spletni
strani Dnevov energetikov objavili vide-
opredstavitve projektov, bralci Financ
pa boste lahko do petka do konca dne-
va oddali svoj glas za enega od projek-
tov v vsaki kategoriji. Povzemamo krat-
ke predstavitve projektov, o katerih lah-
ko glasujete.

1 Kategorija energetsko učinkovit
•projekt, v katero so vključeni tu-

di projekti za izkoriščanje obnovlji-
vih virov energije:

Podjetje Dulc je vgradilo sistem So-
linterra na stavbi šole novogoriškega
centra MIC. Tehnologijo so prvič upo-
rabili pri velikem javnem objektu, med
drugim pa vključuje cevi, položene na
zunanji del sten, aktivno betonsko je-
dro v medetažnih ploščah, ki ga ogre-
vajo in ohlajajo, ter zalogovnik za shra-
njevanje energije.

V Palomi so zamenjali sušilno kapo
papirnega stroja in pripadajoči sistem za
rekuperacijo vročega zraka. Vrednost

naložbe je bila 611 tisoč evrov. Povrnila
se bo v dobrih dveh letih, prihranek na-
mreč znaša 296 tisoč evrov na leto. Pri
letni proizvodnji 13 tisoč ton papirja so
izpust ogljikovega dioksida zmanjšali za
1.966 ton na leto.

S projektom Avant2Go uvajajo v pod-
jetju Avantcar souporabo vozil po nače-
lih delitvene ekonomije in širijo uporabo
električnih vozil. Gradijo tudi sistem po-
vezanih polnilnih postaj, postavili pa so
tudi sončno elektrarno, s katero polni-
jo vozila. Doslej so vključili 64 vozil, do
koncaleta jih bo med 150 in 200. Projekt
je rezultat slovenskega znanja, ima pa tu-
di ozaveščevalno vrednost.

V večstanovanjski stavbi v Kranju so
učinkovito prenovili razsvetljavo, pri
prenovi so sodelovali tudi dijaki progra-
ma elektroenergetike v Šolskem centru
Kranj. Prihranek znaša 2.766,7 kilova-
tne ure na leto, izpuste toplogrednih pli-
nov pa so zmanjšali za 1.356 kilogramov
na leto. Z zamenjavo so dosegli priporo-
čeno vrednost osvetljenosti stopnišča.

2 Kategorija promocijski projekt
•URE/OVE

V Borzenu, operaterju trga z elek-
triko, so v sodelovanju z RTV Slovenija
pripravili serijo 15 izobraževalnih oddaj
o trajnostni energiji. V oddajah o učin-
koviti rabi energije (URE) in obnovlji-
vih virih energije (OVE) so predstavi-
li ključna dejstva in dobre prakse v Slo-
veniji in tujini. Oddaje so dolge od pet
do deset minut, skupaj jih je 15, naslov
paje Eko utrinki.

Društvo CIPRA je v okviru projekta
trajnostna mobilnost v praksi izvedlo
več dogodkov: kolesarski zajtrk, spre-
hod Jane's walk, ekskurzijo v italijan-
ski Bolzano, posneli so dokumentar-
no-promocijski film, za učitelje in pred-
stavnike občin so izvedli vrsto seminar-
jev, pripravili so konferenco o izzivih v
občinah, izdali pa so tudi zbornik Traj-
nostna mobilnost v praksi.

Snovalci projekta En-lite so se orga-
nizirali v obliki neprofitnega društva.
Pripravili so več izobraževalnih gradiv
in v povezavi z njimi organizirali dogod-
ke. Med drugim so izdali knjigo Trajno-
stna energija - brez razgretega ozračja,
priročnik Energetska pismenost, iz-
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delali so globalni energetsko-podneb-
ni kalkulator, izdali pa so tudi knjižico
intervjujev Energija in mi - pogovori s
strokovnjaki.

V podjetju Lesoteka hiše so posta-
vili prvi leseni vrtec na Koroškem, slo-
venjgraški Leseni škrat. Vrtec je ener-
gijsko varčen, do okolja prijazna paje
bila tudi gradnja. Vrtec je postavljen v
javno-zasebnem partnerstvu med GG

Slovenj Gradec in si ovenjgrasko mestno
občino. Gradili so ga štiri mesece, zanj
so dobili arhitekturno oziroma obliko-
valsko nagrado lesena ikona.

Dnevi energetikov, kjer bomo razgla-
sili zmagovalce, so tradicionalno in naj-
pomembnejše letno srečanje sloven-
skih energetikov. Pestra vsebina s šte-
vilnimi vrhunskimi tujimi in domači-
mi predavatelji pa bo zanimiva tudi za

druge profile.
Spletno glasovanje bralcev
Financ bo odprto do petka do
konca dneva, izbirali pa boste
lahko med štirimi projekti v
dveh kategorijah: energetsko
učinkovit projekt in promocijski
projekt URE/OVE.
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■ Lani so bili
prejemniki
energetskih
nagrad po
izboru bralcev
Intersparova
trgovina v
Cityparku,
zasebni neprof itni
zavod Vitra in
Šolski center
Velenje. Nagrade
po izboru

strokovne žirije
pa so prejeli
AquafilSLO,
Goodyear Dunlop
Sava Tires in
občina Škof ja
Loka. Nagrade
smo podelili v
treh kategorijah,
nagrajenci pa niso
našteti v enakem
vrstnem redu kot
na fotografiji.
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