
 

PRILOGA 3 
 
Seznam ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja zraka z emisijami CO2 iz 24. člena 
te uredbe: 
 
 
SKUPINA UKREPOV 1: 
Skupine upravljavcev naprav: javni, komercialni sektor, ipd. 
 
1. Obvezni ukrepi: 

- uvedba energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe energije in emisij 
CO2 (skupne in specifične); 

- izvedba energetskega pregleda  s strani strokovno usposobljene institucije 
najkasneje do konca predzadnjega leta pogodbenega obdobja (kot izvedeni 
ukrep se šteje tudi že izveden energetski pregled po letu 2000). 

 
 
2. Izbirni ukrepi (upravljavec mora izvesti vsaj 1 ukrep iz nabora izbirnih ukrepov): 

- prehod na gorivo z manjšo specifično emisijo CO2 (npr. zemeljski plin, 
utekočinjen naftni plin, ipd.); 

- prehod na biomaso pri proizvodnji tolotne energije; 
- vgradnja novega kotla-ov; 
- uvedba soproizvodnje toplote in električne energije; 
- vgradnja regulacijskih ventilov na vsa ogrevalna telesa (radiatorje) 

vročevodnega ogrevalnega sistema; 
- izboljšanje toplotno-izolativnih lastnosti stavbe (npr. nova okna, vrata, izolacija, 

ipd.); 
- vgradnja sončnih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode; 
- vgradnja nove, energetsko varčne razsvetljave; 
- drug ukrep (v dogovoru z ministrstvom). 

 
 
 
SKUPINA UKREPOV 2: 
Skupine upravljavcev: industrija 
 
1. Obvezni ukrepi: 

- uvedba energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe energije in emisij 
CO2 (skupne in specifične); 

- izvedba energetskega pregleda s strani strokovno usposobljene institucije 
najkasneje do konca predzadnjega leta pogodbenega obdobja  (kot izvedeni 
ukrep se šteje tudi že izveden energetski pregled po letu 2000); 

- udeležba (vsaj enkrat letno) strokovnih srečanj (seminarjev) s področja 
učinkovite rabe energije oziroma s področja izvajanja ukrepov za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov. 

 
2. Izbirni ukrepi (upravljalec mora izvesti vsaj 1 ukrep iz nabora izbirnih ukrepove v 
preteklosti že realiziral): 

- prehod na gorivo z manjšo specifično emisijo CO2 (npr. zemeljski plin, 
utekočinjen naftni plin, ipd.); 



 

- prehod na biomaso pri proizvodnji tolotne energije; 
- uvedba soproizvodnje toplote in električne energije; 
- vgradnja novega kotla-ov; 
- zamenjava gorilcev na kotlih; 
- uvedba ali posodobitev regulacije na večjih kotlovskih naprava (npr. O2 

regulacija); 
- uvedba ukrepov odpravljanja netesnosti razvoda komprimiranega zraka; 
- uvedba drugih oblik obnovljivih virov energije (npr. sončne celice); 
- uvedba frekvenčne regulacije na elektromotornih pogonih; 
- uvedba energetsko varčnih elektromotorjev; 
- ukinitev ogrevanja stavb z električno energijo (vsi proizvodni in poslovni 

prostori); 
- drug ukrep (v dogovoru z ministrstvom). 

 
 
 
SKUPINA UKREPOV 3: 
Skupine upravljalcev: naprave za  izvajanje oskrbe naselij s toploto in plinom  
 
1. Obvezni ukrepi: 

- uvedba energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe energije in emisij 
CO2 (skupne in specifične); 

- izvedba energetskega pregleda s strani usposobljene institucije najkasneje do 
konca predzadnjega leta pogodbenega obdobja za zavezance, ki imajo 
naprave za izvajanje oskrbe naselij s toploto (kot izvedeni ukrep se šteje tudi 
že izveden energetski pregled po letu 2000); 

- udeležba (vsaj enkrat letno) strokovnih srečanj (seminarjev) s področja 
učinkovite rabe energije oziroma s področja izvajanja ukrepov za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov; 

- ozaveščanje odjemalcev glede učinkovite rabe energije (npr.brošure, letaki, 
itd.). 

 
2. Izbirni ukrepi za zavezance, ki imajo naprave za izvajanje oskrbe naselij s 
toploto(upravljalec mora izvesti vsaj 1 nov ukrep iz nabora izbirnih ukrepov): 

- prehod na gorivo z manjšo specifično emisijo CO2 (npr. zemeljski plin, 
utekočinjen naftni plin, ipd.); 

- prehod na biomaso pri proizvodnji tolotne energije; 
- uvedba soproizvodnje toplote in električne energije;  
- vgradnja novega kotla-ov; 
- zamenjava gorilcev na kotlih; 
- uvedba ali posodobitev regulacije na večjih kotlovskih naprava (npr. O2 

regulacija); 
- vgradnja t.i. »utilizatorjev« na kotlovskih napravah; 
- posodobitev regulacije mreže daljinskega ogrevanja (npr. omrežje, 

podpostaje, ipd.) ali drugi ukrepi za zmanjšanje izgub v omrežju; 
- uvedba frekvenčne regulacije na elektromotornih pogonih; 
- drug ukrep (v dogovoru z ministrstvom). 

 
3. Izbirni ukrepi za zavezance, ki imajo naprave za izvajanje oskrbe naselij s plinom 

- ukrep(i)  v dogovoru z ministrstvom. 


