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Združenje
za energetsko neodvisnost
Slovenije

OŠ Miroslava Vilharja Postojna
POŠ Hruševje je menjala energent
v letih med 2004 in 2014.
Povprečni prihranek na letni ravni
je 60 - 70%.
ZENS
Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
w: www.zens.si | e: info@zens.si

ENERGIJA PODTALNICE
OŠ Starše,
telovadnica

Garderoba Hribček,
Športni center Kranj

BIOMASA
OŠ Ilirska Bistrica

OŠ Knežak

OŠ Pivka

ENERGIJA ZEMLJE
OŠ in vrtec
Marjeta

OŠ Postojna,
POŠ Hruševje

OŠ Gustava Šiliha, Velenje POŠ Šentilj

SONČNA ENERGIJA
Krajevna skupnost
Vnanje Gorice

OŠ Šmartno

Pariški sporazum je bil sprejet na zasedanju COP21 v Parizu 12. decembra 2015, podpisan pa 22. aprila 2016 na sedežu OZN v New Yorku. Sporazum je ob slovesnosti podpisalo 175 držav (tudi Slovenija),
par dni kasneje še 2, tako da je to tega trenutka (25. 5. 2016) sporazum
podpisalo 177 od 197 držav pogodbenic. Sporazum je mogoče podpisati v 1 letu od odprtja podpisa (do 21. 4. 2017).

Energija plus v letu 2015 uspešno
izpeljala več kot 15 projektov
javno-zasebnega partnerstva

Energija plus je v letu 2015 z uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov sofinancirala 15 projektov učinkovite rabe
energije. S tem smo skupaj z našimi partnerji zmanjšali
porabo energije za 12,4 GW ur.

Sporazum bo sicer pričel veljati, ko ga bo ratificiralo vsaj 55 pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki
bodo skupaj predstavljale vsaj 55% vseh globalnih emisij toplogrednih
plinov. Izvajal se bo od leta 2020 naprej.

Pri projektih javno-zasebnega partnerstva smo v desetih podjetjih sofinancirali zamenjavo razsvetljave, v treh
podjetjih sofinancirali menjavo starih kotlov s toplotnimi
črpalkami, v dveh podjetjih uvedli sistem za upravljanje z
energijo, s čemer smo dosegli zmanjšanje porabe energije. Energija plus je tudi v letu 2016 in 2017 odprta za
projekte javno-zasebnega partnerstva. Projekti javno-zasebnega partnerstva in učinkovite rabe energije so ključni v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju
v trajnostno družbo. Energetska učinkovitost je med
stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev
zmanjšanja emisij in toplogrednih plinov.

Investirajte v prihodnost vaše občine
in prihranite.
S spodbudami Eko sklada.
Eko sklad občinam v letu 2016 ponuja:

 ugodne kredite z obrestno mero trimesečni

EURIBOR + 1,0 % za različne okoljske naložbe
 nepovratna sredstva (subvencije) za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena (šol,
vrtcev, muzejev itd.).
Izkoristite možnost kombinacije obeh spodbud!
Za več informacij obiščite www.ekosklad.si.
EKOsklad , Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
w: www.ekosklad.si | e: info@ekosklad.si

Na fotografiji pasivni leseni montažni vrtec Moravče,
zgrajen s pomočjo subvencije Eko sklada in ogrevan
s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso za daljinsko
ogrevanje, zgrajene s pomočjo ugodnega kredita Eko
sklada.

Termoshop d.o.o.
Šempeter v Savinjski dolini
w: www.termoshop.si
e: info@termoshop.si

Geoterm d.o.o.
Šmarješke Toplice
e: info@geoterm.si

ARTIM d.o.o.
Škofja Loka
w: www.artim.si
e: info@artim.si

Termo-tehnika d.o.o.
Braslovče
w: www.kronoterm.com
e: info@kronoterm.com

Energijaplus d.o.o.
Maribor
w: www.energijaplus.si
e: info@energijaplus.si

Plan-net d.o.o.
Preserje
w: www.plan-net-solar.si
e: info@plan-net-solar.si
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