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Dne 9. in 10. oktobra 2014 je bil organiziran četrti projektni sestanek IEE go Eco s strani Instituta
Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost. Vse aktivnosti projektnega sestanka so bile
organizirane v City Hotelu v Ljubljani.
9.10.2014
Uvodni del je bil namenjen rekapitulaciji tretjega projektnega sestanka v Parizu (marec 2014) ter
vmesnem tehničnem poročilu (Interim report).
Poglavitni del sestanka se je nanašal na poročanje izvajanja projektnih paketov. Vsekakor je
največ poudarka bilo namenjenih na poteku delovnih aktivnosti v posameznih poslovno
industrijskih conah projektnih partnerjev. Temu je namenjen peti projektni segment v katerem
so navedene zahtevane implementacijske aktivnosti ter posamezni postopki. Izpostavljeni so bili
preliminarni energetski pregledi kot osnova kvalitetnega svetovanja o izboljšanju trenutnega
stanja energetske učinkovitosti ter racionalizaciji posledičnih stroškov. Ugotovili smo, da so
najbolj uporabni rezultati preliminarnih energetskih pregledov bili pri podjetjih katera so izkazala
večjo mero zanimanja in vzajemnega sodelovanja. Tako so podjetja pri katerih je vodstvo ali
uprava, ki projekt ne dojemajo le kot »enkratno aktivnost« v obliki energetskega pregleda, vendar
kot možnost razvoja in integracije dolgoročnega energetskega koncepta podjetja, uspešno doseglo
namen izboljšanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja pripadajočih stroškov.
Usmerjenost projekta ni le v izvajanju energetsko učinkovitih aktivnosti pri posameznih podjetjih,
vendar tudi združevanje energetsko učinkovitih ukrepom pod okriljem skupnega javnega
naročanja. Tako se tangira k izvajanju aktivnosti, ki bi zajemale širši spekter posameznih
vpletenih projektnih partnerjev, kot so integracija daljinskega ogrevanja ali ohlajanja ter skupna
participacija do distribucijskih družb oz. dobaviteljev.
10.10.2014
Zaključni del sestanka je poteka v poslovno-industrijski coni BTC City, kjer so si projektni partnerji
imeli priložnost ogledati izvedene ukrepe v sklopu aktivnosti projekta. Do takrat je bil uspešno
izveden ukrep zamenjave notranje ter zunanje razsvetljave nakupovalnega centra Merkur ter
zaključna faza prenove klimatizacijskega sistema v Hali A. Ogledali smo si tudi druge uspešno
izvedene ukrepe iz področja energetske učinkovitosti kot so: nameščeni solarni paneli na
Kristalni palači, prenovljen CNS ter okoljsko in družbeno odgovoren program Misija : Zeleno.
Izvajanje projekta lahko spremljate na spletni strani projekta (http://go-eco.info/si/), kjer
objavljamo več informacij in gradiv o projektu. Za več informacij prosim kontaktirajte:
Peter Bevk
e-pošta: peter.bevk@ijs.si
+386 1 588 54 19

