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Načrti za leto 2011
Nova možnost odkupa manjših paketov rezultatov raziskave REUS 2010 in
pristopniški modul 2011
Akcija »Zelena bela tehnika«

Učinkovito načrtovanje
Novemer je že skrajni čas, da opredelimo izzive, ki se jim
bomo posvečali v prihodnjem letu. Na področju učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije je izzivov vedno več.
Pri načrtovanju naj vas vodijo dejanske potrebe in dejstva.
Rezultati terenske Raziskave energetske učinkovitosti
Slovenije REUS 2010 vam bodo v pomoč pri učinkovitem
načrtovanju.
Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo

Načrti za 2011
Učinkovita raba in obnovljivi viri energije postajajo vse bolj pomemben dejavnik, ki oblikuje
način življenja, vpliva na javno upravljanje in usmerja poslovanje. Naj omenim le nekaj
pomembnejših izzivov, ki lahko v prihodnjem letu predstavljajo tudi poslovne priložnosti:
–
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.
–

Uvajanje delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah po
dejanski porabi.

–

Energetske izkaznice stavb.

Pri načrtovanju vam bodo v pomoč rezultati terenske Raziskave energetske učinkovitosti
Slovenije REUS 2010, saj med drugim prikazujejo, kako gospodinjstva ravnajo z energijo,
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o čem razmišljajo in v kaj so pripravljena investirati. V agenciji Informa Echo pa vam bomo
z veseljem pomagali pri pripravi programov namenjenih spodbujanju učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije.
Glede na potrebe podjetij in inštitucij omogočamo odkup posameznih vsebinskih paketov:
–
stanje stavb, ogrevanje in hlajenje,
–

električna energija,

–

prevoz.

Poleg standardnega poročila raziskave REUS 2010 ali osnovnih vsebinskih paketov
prejmete tudi tabelarično poročilo, ki vam omogoča podrobnejše spremljanje rezultatov po
demografskih podatkih anketiranih.

Odkup manjših paketov in pristopniški modul
2011
Glede na vaše potrebe vam lahko pripravimo tudi manjše tematske pakete, ki vsebujejo
rezultate za okoli 10. vprašanj. Naročnikom raziskave REUS nudimo tudi možnost izvedbe
izobraževalnih delavnic, z namenom učinkovitejše uporabe poročil, ali tematskih delavnic,
vezanih na vaše poslovne načrte.
Tistim, ki ste se že prepričali v koristnost raziskave REUS ali pa razmišljate o tem, da bi se
v naslednjem letu pridružili pristopniškemu modulu, ki poteka ob raziskavi REUS, pa
sporočam, da se že v tem letu oblikuje izbor podjetij in inštitucij, ki bodo sodelovala v
pristopniškem modulu raziskave REUS 2011. Ključna vprašanja, ki so za vas pomembna,
je potrebno opredeliti preden se oblikuje anketni vprašalnik. Vaša vprašanja za pristopniški
modul bomo potrebovali v februarju, število pristopnikov pa je zaradi dolžine anketnega
vprašalnika omejeno.
V tem letu so v pristopniškem modulu sodelovali HSE, Petrol, Ministrstvo za gospodarstvo
in Eko sklad. V kolikor razmišljate v tej smeri mi prosim sporočite, da vam to možnost
podrobneje predstavimo v osebnem pogovoru.

Opravičilo
Članom mreže Sinergija in drugim naročnikom rezultatov raziskave REUS sporočamo, da
strokovna interpretacija raziskave REUS 2010 in kazalniki energetske učinkovitosti, ki smo
vam jih obljubili, nekoliko zamujajo. Na Centru za energetsko učinkovitost pri IJS, ki so
zadolženi za pripravo, pravkar zaključujejo Nacionalni energetski program - NEP, zato je
strokovna interpretacija raziskave REUS 2010 morala nekoliko počakati. Posredujemo
vam jo takoj, ko bo pripravljena.
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Akcija »Zelena bela tehnika«

V sodelovanju s kampanjo »Energija si, bodi učinkovit« bo od 4. do 23. novembra v
trgovskih centrih Mercator tehnika potekala akcija pospeševanja prodaje energijsko
učinkovite bele tehnike. Mercator, član mreže Sinergija, vabi k zamenjavi stare bele
tehnike z energijsko učinkovito, pri tem pa lahko prihranite do 200 €. Akcijo smo podprli z
rezultati raziskave REUS 2010 ter z nasveti energijsko učinkovitega ravnanja pri pranju,
sušenju, kuhanju in hlajenju hrane.
V Sloveniji tri četrtine gospodinjstev z gospodinjskimi aparati ravna učinkovito. Poskrbite,
da je tudi vaše gospodinjstvo med njimi. V primeru, da potrebujete nov gospodinjski
aparat, pa ne zamudite priložnosti.

Rajko Dolinšek
rajko.dolinsek@informa-echo.si
tel. 01 583 93 23
Aktivnosti kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, Raziskave energetske učinkovitosti
REUS in Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija lahko spremljate na portalu

http://www.pozitivnaenergija.si/
V kolikor ne želite prejemati novic mreže Sinergija nam prosim sporočite.
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