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t^ l je izboljšanje energetske
učinkovitosti in varčevanje
\J
z energijo v jarĺnih śt-avbah s spľemĹ
njanjem vedenja upoľabnikov stavb
in s spodbujanjem ukľepov energetske učinkovitosti. Pľojektno delo
se ie začelo iuniia zo16 in se bo zaključilo 3r. maja zotg, v tem času pa
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Rezultate pľojekta bi bilo tľeba zdaj
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paľtnerji pľojekta za dosego cilja

razvijajo orodja za učinkovito izľabo
energije, namenjena lastnikom, upľavljavcem in upoľabnikom v javnih
stavbah. orodja so namenjena podpoľi cilinim skupinam, saj zagotavliajo informaci|e za uspešnejše vodenje
nepremičninskega sektorja, vključno z upľavljanjem energije na osnovi

Tik pred koncem je uspešni triletni mednarodni projekt Together, v katerega je
vključena tudi Fakulteta za energetiko Univerze V Mariboru

pľenesti na celoten nepľemičninski sektor, pľaíiviľtič.Zlasti rezultate izobľaŽevanja s pomočjo"
ľazvitih oľodij, vzpostavitve monitoring sistemov za spremljanje
poľabe energije v realnem času, izvedbe ľazšiľjenihenergetskih pľegledov in pomoči pri zagotavljanju
finančnih virov za eneľgetske sanacije objektov. "Razviti bo treba po-

globljene progľame izobľaŽevanj
po meľi potľeb gospodaľstva teľ

povezati ľezultate tega pľojekta, ki
se nanaša zlasti na pociročje eneľ''Treba je poudaľiti, da učno getske učinkovitosti,-'z rezultati pro(pľovinca Treviso iz Italije, mesto vosti in spretnosti lastnikov stavb,
povpraševanja. oľodja vključujejo Zagreb'iz Hrvaške, energetska upravljavcev eneľgetskih sistemov gľadivo ne zagotavlja le znanja, jekta stoREs, ki se naša na hranjenje
dvanajst dokumentov ki predstaagencija Vysočiny iz Češke,občina v stavbah, oblikovalcev odločitev in temveč obravnava tudi praktične energije in proizvođnjo-energije iz
uporabnikov stavb. Gľe za tri celo- vidike, povezane z izvajanjem iz- obnovljivih virov. Za piko na i, meni
vljajo integľiran pristop, saj vključu- v' okrožja Budimpešte Hegyvidek
jejo finančni viđik,upĺavljanje glede
iz MadŽarske, občina Paks iz Ma- stna oľodja oziroma učne module, boljšav eneľgetske učinkovitosti v sogovoľnik, pa bo tľeba vzpostavina povpraševanje eneľgije teľ upoľadŽarske, zdruŽenje poljskih občin ki vključujejo tehnične, finančne javnih stavbah, denimo izbiľo op- ti še napĺeđnosvetovalno točko na
inpogodbene vidike invidike upľa- timalnih scenaľijev izboljšav, pľe- energetskem podľočju: ''Vse na enem
bo mateľialov za dosego učinkovite 3neÍgy Cities in llovaška inovacijska in energetska agencija). Stľo- vljanja. eneľgije na osnovi povpramagovanje najbolj značilnih ovir mestu."
eneľgeÍske učinkovitosti.
kovnjaki Fakultete za energetiko ševanja, ki se nanašajo na vedenje in zdľuŽevanje različnih vľst ukreso k projektu prispevali kompetenuporabnikov in upľavljanje z ener- pov za ustvarjanje sinergij. Za tiste,
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Partnerji iz sedmih dräv
ce s stľokovnega in znanstvenoki bi radi izvedeli več o obravnavaraba
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-ľaziskovalnega vidika na področju
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ta Togetheľ ľazvil posebno spletno
Fakulteta za energetiko Univeľze energetiké, pojasnjuje vodja pľolzicĺ:
jekta na Fakulteti za eneľgetiko izr. Naučite se uporabliati orodja
knjiŽnico, ki sluŽi kot zbirka obstov Mariboľu v tem pľo|ektu nastoAprlł 2o19
ječih gľadiv in oľodij za energetpa kot slovenski partner. Sodeluje prof. dr. PeteľViľtič.''oľodja so naosem partneľjev iz sedmih drŽav menjena kľepitvi znanja, zmogljĹ Vsak učni mođulse začne s celovito
sko učinkovitost in ľabo energije v
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Vas zanimajo podrobnosti?
orodja fľédstavljajo podporo eiljnim skupinam, saj zagotavljajo dodatne
infoľmacije za uspešnejše vođenjenepremičninsĘega sektorja na osnovi
oĺodij za energetsko učinkovitost, vk|jučno z upravljanjem eneľgije na
osnovi povpraševanja' Prav tako pľedstavljajo inovativen pristop za načľtovanje novih zgľadb, namenjen tako strokovnjakom kot manj izkušenim
načľtovalcem eneľgetske učinkovitosti. Razvita orodja in gľadiva za usposabljanje lahko najdete na spletni strani inteľreg-centľď.eu,/Content'Node/
ToGETHBR/Training-mateľial-for_TV.html v vseh paĺtneľskih jezikih.
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nja za ľazpravo z udeleŽenci usposabljanj in pľedloge za nadaljnje vaje

in pľaktičnoupoľabo pľidobljenega znanja in spretnosti. Publikacija
vključuje tudi predstavitveno datoteko v poweľpointu, ki se lahko
upoľabi med izvajanjem usposabljanj.

Skupno načltovanje sistemov
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