Projekt Energo optimum,
ki ga izvaja LEA Pomurje v skupnem sodelovanju s partnerji
Projekt Energo optimum se v letošnjem letu zaključuje in predstavlja čezmejno iniciativo čezmejno partnerstvo za doseganje učinkov na področju energetske učinkovitosti regije, katere
aktivnosti se bodo po našem prepričanju nadaljevale tudi v prihodnosti. Projekt je sofinanciran iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-HU 2007-2013. V več kot dve letnem
obdobju je bila izvedena široka paleta aktivnosti, radi pa bi izpostavili tiste, ki imajo dober odziv
med ciljno skupino. LEA Pomurje nastopa v projektu kot vodilni partner s tem, da sodelujejo še
trije partnerji, po katerih smo vsebinsko in teritorialno razdelili naloge ter obveznosti.
Vsekakor je ena izmed dobro sprejetih aktivnosti med ciljno skupino aplikacija e-hiška
(http://www.energo-optimum.eu/e-hiska), s katero si uporabniki lahko na enostaven način
izračunajo učinke investicij (zamenjava oken, vrat, namestitev izolacije..). Učinki so prikazani na
vzorčni hiši, tako z energetskega kot tudi s finančnega vidika. Razviti smo želeli čim enostavnejšo
aplikacijo, da bodo lahko zainteresirani dobili prve in osnovne informacije. Seveda vsem
zainteresiranim, nudimo tudi podrobnejšo energetsko svetovanje, tako z vidika preveritve idej
kot tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Občani se lahko oglasijo v prostorih našega
energetsko svetovalnega centra, vsako sredo med 11 in 14 uro oziroma po predhodnem
telefonskem dogovoru; svetovanje je brezplačno. V kolikor internetna povezava na vašem domu
ne deluje, se lahko oglasite pri nas, da vam izročimo t.i. e-vizitko projekta, kjer je nameščena tudi
e-hiška in boste lahko izračune za investicijo v hišo naredili brez internetne povezave, saj je
aplikacija nameščena tudi na e-vizitki.
Rdeča nit celotnega projekta je CEEA (crossborder energy efficient area), ki sloni na konceptu
čezmejne energetsko učinkovite regije, preko pilotnih pristopov reševanja situacije, kot so IR
termodiagnosticiranje stavb, analize energetske učinkovitosti v gospodarstvu, prikazu ukrepov na
virtualnem modelu stavbe, itd.
Vzpostavili smo tudi mobilno razstavo na obravnavano temo projekta in sicer smo v kombiju
zagotovili predstavitev in promocijo različnih tehnik / instalacij / vzorcev. Kombi se je premikal po
različnih lokacijah, predvsem smo se usmerili v osnovne šole, kjer v okviru različnih aktivnosti
(energetskega dneva, naravoslovnega dneva,….) predstavimo projekt, kombi in v njem
predstavljene instalacije. Uspeli smo zajeti predstavitev najpogostejših izolativnih sistemov,
sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode (ploščati in vakuumski), regulacije ogrevalnih
sistemov, prikazan je sistem podrezovanja zidu, ki je zelo pomemben pred namestitvijo izolacije na
starejših sistemih. Razstava je podprta z interaktivno predstavitvijo na treh monitorjih, kjer so
prikazani predstavitveni filmi / presentacije kot tudi s shematskimi prikazi. Kot zanimivost in na
drugi strani tudi pristop k izkoriščanju obnovljivih virov energije je motor kombija predelan na
biodizel in olje oljne repice. Tako, da ga je možno voziti (seveda to vključujemo tudi v predstavitev)
na dizel, biodizel in olje oljne repice.
V projektu je bila izvedena pilotna kampanja »Naredi sam«, ki je bila usmerjena v doseganje ener.
učinkovitosti stavbnega pohištva – izvedba ukrepov na javnih stavbah z minimalnimi stroški.
Januarja pa smo izvedli mednarodni seminar na temo energetsko trajnostnega razvoja regije.

Namen seminarja je bil na eni strani inventarizirati primere ukrepov na različnih nivojih in jih
smiselno ter smotrno umestiti v obravnavano okolje, kot na drugi strani predstaviti in
predebatirati različne scenarije ukrepov in aktivnosti, ki se jih lahko oz. se jih bomo morali lotiti v
prihodnosti za učinkovito doseganje kazalnikov na energetskem področju. Vsekakor smo na
seminarju predstavili tudi trenutno dosežene rezultate v okviru projekta Energo optimum, kjer je
precej zanimiva energetska slika regije in v okviru tega (po)raba energije. Podrobneje o projektu
najdete na www.energo-optimum.eu.
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