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REUS 2012 - sodelovanje v pristopniškem modulu
Dostop do rezultatov pristopniškega modula raziskave REUS 2011
Predvidene akcije »Energija si, bodi učinkovit« v 2012

REUS 2012 –
sodelovanje v pristopniškem modulu
Ugotovite, kako so vaše aktivnosti, vezane na rabo energije, sprejete v gospodinjstvih.
Preverite vnaprej, kako se bodo končni porabniki odzvali na načrtovane aktivnosti.
Pristopniški modul, ki bo potekal vzporedno z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije
- REUS 2012 vam omogoča terensko raziskavo na reprezentančnem vzorcu po ugodni
ceni tudi v minimalnem obsegu. Vprašalnik pripravljamo v februarju 2012 in ker je zadnji
čas za pripravo načrtov za 2012 nam čim prej sporočite temo in predvideno število
vprašanj, ki bi jih želeli vključiti. Rezultati bodo dostopni samo vam, razen v primeru, da jih
želite posredovati ostalim naročnikom ali javnosti. Pripravili vam bomo ustrezno in ugodno
ponudbo.

Dostop do rezultatov pristopniškega modula
2011
V letu 2011 so v pristopniškem modulu raziskave REUS sodelovali:
• Ministrstvo za gospodarstvo z vprašanji na temo uvajanje delitve stroškov za
ogrevanje;
• Ministrstvo za promet z vprašanji na temi:
o javni prevoz,
o varčna vožnja.
• Služba Vlade RS za podnebne spremembe z vprašanji o zaznavanju resnosti
podnebnih sprememb;
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•

HSE z vprašanji na teme:
o el. energija iz obnovljivih virov energije,
o struktura virov energije,
o raba električne energije,
o umestitev elektroenergetskih objektov v prostor.

Vsi udeleženi so se odločili, da omogočijo javni dostop do rezultatov raziskav na omenjene
teme. Rezultati so dostopni na povezavi: http://www.pozitivnaenergija.si/reus/pristopniskimoduli-2011/

Predvidene akcije »Energija si, bodi
učinkovit« v 2012
V skladu z namenom vseslovenske kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, ki je
spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, v letu 2012 načrtujemo razvoj in
izvajanje naslednjih aktivnosti:

•

Spletna aplikacija »Energetski svetovalec«.
Namen je evidenca porabe energije in svetovanje pri menjavi oz. nakupu novega
trošila za končne porabnike energije v gospodinjstvih.

•

Šola pozitivne energije – testna akcija v povezavi z MOL in MOM, v treh
osnovnih šolah.
Namen: vzpostavljanje inovativnega celovitega pristopa spodbujanja URE v
javnem sektorju v sodelovanju z različnimi investitorji iz mreže Sinergija. Akcija je
zasnovana po načelu: osveščanje – spremljanje porabe – investiranje prihranka v
tehnične izboljšave.
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•

Nadaljevanje akcije »Modra energija za toplotne črpalke«.
Namen: spodbujanje URE in OVE v gospodinjstvih pri ogrevanju. Z uporabo
toplotnih črpalk v kombinaciji z Modro energijo gospodinjstva pri ogrevanju v celoti
uporabljajo energijo iz obnovljivih virov.

•

Nadaljevanje akcije Ekomobil z vključevanjem javnih ustanov in podjetij ter
individualnih kupcev, podobno kot pri akciji Modra energija za toplotne črpalke.
Namen: zmanjšanje porabe fosilnih goriv, spodbujanje prodaje Modre energije in
povezovanje ključnih akterjev na področju razvoja električne mobilnosti.

Navedene aktivnosti še niso potrjene s strani investitorjev. Navajamo jih predvsem zato,
da člane mreže Sinergija pravočasno informiramo o možnostih aktivnega sodelovanja v
akcijah.

»Energija si, bodi učinkovit«
v letu 2012
V kolikor bi želeli v letu 2012 aktivno sodelovati v akcijah
kampanje »Energija si, bodi učinkovit« ali pa vaše
načrtovane aktivnosti povezati s kampanjo, nam prosim
sporočite.
Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo

Vključite se v skupnost »Energija si, bodi učinkovit« na Facebook-u:
http://www.facebook.com/#!/energija.si
Aktivnosti kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, Raziskave energetske učinkovitosti
REUS in Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija lahko spremljate na portalu

http://www.pozitivnaenergija.si/
Kontakt: Rajko Dolinšek rajko.dolinsek@informa-echo.si tel. 01 583 93 23
V kolikor ne želite prejemati novic mreže Sinergija nam prosim sporočite.
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