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Aprila se je končala obsežna kampanja projekta Energetsko učinkovite soseske (angleški naziv: 
Energy Neighbourhoods2, okrajšano EN2) iz programa Inteligentna energija Evropa, namenjena 
ozaveščanju gospodinjstev o prednostih in pomenu učinkovitega ravnanja z energijo. Skupinam, ki 
jih je sestavljalo od 5 do 12 gospodinjstev, so bili kot osnovni izziv postavljeni prihranki energije 
vezani na ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, kuhanje in porabo električne energije v 
višini vsaj 9 %. V okviru projekta sta bili dve tekmovalni kampanji, prva 2011/12 in druga 2012/13, 
in v obeh skupaj je sodelovalo 22 različnih sosesk (5 skupin je sodelovalo v obeh kampanjah), kar 
skupaj predstavlja več kot 140 gospodinjstev. Največji dosežen prihranek in s tem skupna zmaga je 
pripadla skupini iz Ljubljane. 
 

Na zaključni prireditvi, ki je potekala 18. aprila 2013 na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo v Ljubljani, 

je Gradbeni inštitut ZRMK, slovenski koordinator projekta, razglasil zmagovalno ekipo. Zmaga je odšla 

v Ljubljano, najboljša je bila skupina SPL. Sestavlja jo skupina sodelavcev v istoimenskem podjetju. Vsi 

sodelujoči, predvsem pa člani zmagovalne skupine, so pokazali celotni Sloveniji in Evropi, da je 

mogoče prihraniti toploto za ogrevanje in elektriko glede na svojo preteklo rabo energije zgolj z 

manjšimi spremembami v vedenju pri vsakodnevnih domačih opravilih, ki ne zahtevajo investicij in ne 

ogrozijo njihovega življenjskega standarda. Za nagrado bodo odšli na svečano razglasitev nacionalnih 

zmagovalcev in skupnega zmagovalca, ki bo v Bruslju v okviru evropskega tedna trajnostne energije. 

 
Končni rezultat - prihranki slovenskih sosesk v prvi (2011/12) in drugi (2012/13) tekmovalni kampanji: 

1. mesto: soseska SPL: 24,62 % (sezona 2012/13) 

2. mesto: soseska SPL: 20,24 % (sezona 2011/12) 

3. mesto: soseska Bonifacija: 17,17 % (sezona 2012/13) 

4. mesto: soseska JSS MOL: 16,23 % (sezona 2011/12) 

5. mesto: soseska GIAM ZRC SAZU: 15,31% (sezona 2011/12) 

6. mesto: soseska Deloindom: 14,65 % (sezona 2012/13) 

7. mesto: soseska Bonifacija: 12,91 % (sezona 2011/12) 

8. mesto: soseska Magdalena: 9,72 % (sezona 2012/13) 

9. mesto: soseska Zelena ulica: 9,66 % (sezona 2011/12) 

10. mesto: soseska Bukve: 9,28 % (sezona 2012/13) 

11. mesto: soseska Magdalena: 8,92 % (sezona 2011/12) 

12. mesto: soseska Aufbiks: 7,86 % (sezona 2012/13) 

13. mesto: soseska Lep ajmar: 7,39 % (sezona 2011/12) 

14. mesto: soseska Dimniki: 6,69 % (sezona 2011/12) 

15. mesto: soseska Dimniki: 6,29 % (sezona 2012/13) 

16. mesto: soseska Nova vas II: 5,92 % (sezona 2012/13) 

17. mesto: soseska Veliko jabolko: 3,85 % (sezona 2012/13) 

18. mesto: soseska Lep ajmar: 3,28 % (sezona 2012/13) 
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19. mesto: soseska Energy devils: 2,86 % (sezona 2012/13) 

20. mesto: soseska Elektro energija: 0,96 % (sezona 2012/13) 

21. mesto: soseska 25cm: -4,00 % (sezona 2012/13) 

22.-27. mesto: 6 sosesk ni uspešno in v celoti zaključilo projekta... 

 

Ob predpostavki, da bodo skupine z energetsko učinkovitim vedenjem nadaljevale tudi v bodoče, 

bodo v enem letu prihranile kar 130.000 kWh in zmanjšale lasten ogljični odtis za 38 ton CO2. Največji 

prihranek med vsemi gospodinjstvi je dosegel gospod Andrej Anžlin, član soseske »Energy devils«, 

kateremu je uspelo v gospodinjstvu prihraniti skoraj 50 % električne energije glede na svojo preteklo 

rabo. 

 

Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, slovenskega koordinatorja projekta, in podjetja Elektro 

energija, ponosnega pokrovitelja projekta, se nadejamo, da bo projektna kampanja Energetsko 

učinkovite soseske dosegla čim širšo javnost. Aplikacija za spremljanje rabe energije na spletni strani 

www.energetsko-ucinkovite-soseske.si je brezplačna, navodila za njeno uporabo najdete med 

podpornimi gradivi v spletnem priročniku. Nikar ne oklevajte in jo preizkusite tudi vi, saj je 

energetsko knjigovodstvo osnova za doseganje prihrankov energije! 

 

  

Slovenski koordinator projekta Ponosni pokrovitelj projekta 

 

  
 

Srečanje energetsko učinkovitih sosesk v Ljubljani je 
gostila Mestna občina Ljubljana.  

 
Družabni dogodek se je zaključil s pogostitvijo. 
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