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Mag.Stane Merše o energiji osebno
Vreme v evrih – nova akcija se je začela z nagradnim kvizom
Porabimanj – moj energetski svetovalec na vaši spletni strani
Mobinia – nov član mreže Sinergija

»Učinkovito ravnanje z energijo
je moj glavni izziv«
Mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko
učinkovitost pri IJS, o energiji osebno.
Ekskluzivno za portal Pozitivna energija.
http://www.pozitivnaenergija.si/clanek/ucinkovito-ravnanjez-energijo-je-moj-glavni-izziv-stane-merse

Vreme v evrih – nova akcija se je začela z
nagradnim kvizom
Vrhunsko klimatsko napravo lahko dobite brezplačno z malo sreče ali pa eno od
ostalih 26 nagrad. Sodelujte v nagradnem kvizu VREME V EVRIH ob tem pa
ugotovite ali so vaši stroški za energijo nad ali pod povprečjem vaše regije.
http://www.pozitivnaenergija.si/koristno/nagradne-igre/nagradni-kviz-vreme-v-eur
V Sloveniji imamo povprečno idealno temperaturo le okoli 130 dni na leto v preostalih
dnevih pa jo je treba umetno vzdrževati. Pred nami je poletje in vroči dnevi, ko si bomo
želeli ohladitve. Povprečno gospodinjstvo na Primorskem porabi za hlajenje prostorov med
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100 in 150 € v sezoni. Stroški hlajenja pa presegajo 70 € tudi v Ljubljani, Mariboru in
Novem mestu.

Nagradni kviz VREME V EVRIH:
http://www.pozitivnaenergija.si/koristno/nagradne-igre/nagradni-kviz-vreme-v-eur

Povsem drugače je pozimi, ko se povprečni letni stroški za ogrevanje gibljejo od približno
1.000 € na obali do 2.100 € v Gornjesavski dolini. V večjem delu Gorenjske, Koroške in
Notranjske znašajo ti stroški med 1.700 in 1.800 €.
V sodelovanju z vremenoslovci iz ARSO smo pripravili vremensko statistiko za posamezne
predele Slovenije v zadnjih dvajsetih letih. Energetski strokovnjaki pa so povprečno
porabljeno energijo za ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih preračunali v evre. Če vas
zanima kakšne so razlike v stroških med posameznimi regijami obiščite nagradni kviz
VREME V EVRIH. Branko Gregorčič vam bo predstavil, koliko vas stanejo vremenske
razmere. Nagradni kviz bomo ponovili v septembru. Vabimo vas, da se predstavite
številnim obiskovalcem in prispevate svojo nagrado.
Pri akciji VREME V EVRIH poleg motorja, ki ga predstavlja agencija Informa Echo,
sodelujejo HSE, ARSO, Center za energetsko učinkovitost pri IJS, Žurnal24, Bolha in
Mobinia. Nagrade so prispevali Big Bang, Petrol, Energetika Ljubljana, Energija plus,
Danfoss in Informa Echo.
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Porabimanj – moj energetski svetovalec na
vaši spletni strani
VREME V EVRIH vas vodi tudi do možnih prihrankov. Možne prihranke pri hlajenju in
ogrevanju si lahko brezplačno izračunate na aplikaciji Porabimanj – moj energetski
svetovalec, ki je na portoroških Dnevih energetikov prejel nagrado Promocijski projekt
URE/OVE 2013

Več o nagradi: http://www.pozitivnaenergija.si/nagrada-aplikaciji-porabimanj
Razvili smo možnost, da si bodo tudi obiskovalci vaših spletnih strani lahko izračunali
prihranke pri energiji na vaši partnerski strani Porabimanj. Partnerska stran ima v glavi
logotip partnerja s pripisom Partner pri prihrankih energije. Na oglasnem prostoru pa se
prikazujejo samo vaši oglasi. Po želji se lahko prikazujejo samo izbrani moduli, nadgradnja
pa lahko omogoči prikazovanje alternativ, ki jih partner trži z upoštevanjem cenika
energentov.
V kolikor želite več informacij ali ponudbo pokličite Rajka Dolinška na telefon 031 688 423
ali sporočite na rajko.dolinsek@informa-echo.si .
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Mobinia je nov član mreže Sinergija

»Novi mediji so naša strast v
katero vlagamo ogromno
energije«
Tomaž Leskovšek, direktor, Mobinia
http://www.pozitivnaenergija.si/mreza

Vključite se v skupnost »Energija si« na Facebook-u: https://www.facebook.com/energija.si
Aktivnosti kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, Raziskave REUS in Mreže 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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