Poročilo medijskih objav
ENERGAP - Energetska agencija za Podravje

20.06.2012
Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
ENERGAP
VLASTA KRMELJ, DIREKTORICA
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KAZALO - zbirni list objav
ENERGAP - Energetska agencija za Podravje
19.06.2012 Radio City

Termin: 16:00:00

SLOVENIJA

Naslov:Na Trgu svobode v Mariboru danes odprli pasivno hišo
Vsebina:Na Trgu svobode v Mariboru so danes odprli pasivno hiško, v kateri je bil od 21. maja
postavljen kubični meter ledu. Po slabem mesecu je v hiški ostalo več kot polovica ledu.
Gre za zanimiv in promocijski poskus Energetske agencije za Podravje, mariborske
Avtor:Andrej Okreša
Rubrika, Oddaja:Novice

Žanr:Dialogizirano

Naklada:

Gesla:ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE, VLASTA KRMELJ, DIREKTORICA
19.06.2012 Radio City

Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Naslov:Na Trgu svobode v Mariboru danes odprli pasivno hišo
Vsebina:Na Trgu svobode v Mariboru so danes odprli pasivno hiško, v kateri je bil od 21. maja
postavljen kubični meter ledu. Po slabem mesecu je v hiški ostalo več kot polovica ledu.
Gre za poskus Energetske agencije za Podravje, mariborske občine in podjetja Lumar, ki
Avtor:/
Rubrika, Oddaja:Novice

Žanr:Dialogizirano

Naklada:

Gesla:ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE
19.06.2012 RTS

Termin: 18:45:00

SLOVENIJA

Naslov:Ledeni izziv
Vsebina:V sklopu tedna trajnostne energije so predstavniki Energetske agencije za Podravje,
mariborske občine in podjetja Lumar, odkrili hiško, ki so jo pred dobrim mesecem
napolnili s kubično kocko ledu.
Avtor:Jana Ujčič, Tanja Srečkovič
Rubrika, Oddaja:Kronika 1

Žanr:Dialogizirano

Naklada:

Gesla:ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE, VLASTA KRMELJ, DIREKTORICA, OBNOVLJIVI
19.06.2012 www.vecer.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov:VIDEO: Iz Hiške priteklo 756,80 litrov vode
Vsebina:

Avtor:Spletno uredništvo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla:ENERGAP, ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE
19.06.2012 www.novodanes.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov:Iz Hiške priteklo 756,80 litrov vode
Vsebina:

Avtor:/
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla:ENERGAP

Stran 1
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19.06.2012 www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov:Iz Hiške priteklo 756,80 litrov vode
Vsebina:

Avtor:/
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla:ENERGAP
20.06.2012 Večer

Stran: 19

SLOVENIJA

Naslov:Led se ni povsem stopil
Vsebina:Po enomesečnem preizkusu so na Trgu svobode preverili, koliko ledu je ostalo v
energetsko varčni hiški, in predstavili pomen energetske učinkovitosti
Avtor:ANDREJA KAUČIČ
Rubrika, Oddaja:Maribor

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla:ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE, VLASTA KRMELJ, DIREKTORICA, OBNOVLJIVI

Stran 2

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.info

Radio City
Naslov: Na Trgu svobode v Mariboru danes odprli pasivno hišo
Datum: 19.06.2012

Stran, Termin: 16:00:00

Žanr: Dialogizirano poročilo

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje: 1,38

Avtor: Andrej Okreša

Rubrika, Oddaja: Novice

ŠPELA ŽERJAL: Na Trgu svobode v Mariboru so danes odprli pasivno hiško, v kateri je bil od 21.
maja postavljen kubični meter ledu. Po slabem mesecu je v hiški ostalo več kot polovica ledu. Gre
za zanimiv in promocijski poskus Energetske agencije za Podravje, mariborske občine in podjetja
Lumar, za varčevanje pri energiji in tudi pri gradnji hiš. Podrobnosti Andrej Okreša.
ANDREJ OKREŠA: V mesecu dni se je kocka, ki je bila v pasivni hiški, ki je odlično izolirana, stopila
le za slabih 40 do 45 odstotkov. Temperatura se je spreminjala le za stopinjo z oziroma na zunanje
vremenske vplive, kar je posledica in prednost pasivne gradnje hiš.
MARKO LUKIČ (direktor Lumarja): To dokazuje, da je pasivna hiša kvalitetna izbira tako za pozimi
kot poleti, saj porabi malo energije, zagotavlja pa najvišjo kakovost bivanja.
ANDREJ OKREŠA: Tako direktor Lumarja Marko Lukič. Prav mariborska občina in Energetska
agencija za Podravje veljata za vodilni v Sloveniji na področju trajnostne energije in varčnejše rabe
energije, je bilo slišati v tednu, ko v Mariboru poteka prvi Teden trajnostne energije.
VLASTA KRMELJ (direktorica Energetske agencije za Podravje): Kot veste, mesto Maribor že od leta
2006 aktivno deluje na področju trajnostne energije.
ANDREJ OKREŠA: Je dejala direktorica Energetske agencije za Podravje Vlasta Krmelj. V Evropi
plačamo za potrebe energije več kot 700 evrov na leto, slovenska družina od dva do tri tisoč evrov
letno, dobro izolirana hiša, pasivna hiša pa samo 150 evrov na leto.
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Radio City
Naslov: Na Trgu svobode v Mariboru danes odprli pasivno hišo
Datum: 19.06.2012

Stran, Termin: 18:00:00

Žanr: Dialogizirano poročilo

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje: 0,93

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: Novice

ŠPELA ŽERJAL: Na Trgu svobode v Mariboru so danes odprli pasivno hiško, v kateri je bil od 21.
maja postavljen kubični meter ledu. Po slabem mesecu je v hiški ostalo več kot polovica ledu. Gre
za poskus Energetske agencije za Podravje, mariborske občine in podjetja Lumar, ki jasno kaže,
kako pomembna je gradnja energetsko varčnih hiš in predvsem, da se tovrstna gradnja splača.
Finančno in tudi zaradi okolja.
TOMAŽ KANCLER (mariborski podžupan): Pomembno se mi zdi tudi izpostaviti to, da je Maribor s
podpisom konvencije županov pristopil k mreži evropskih mest, to je bilo v lanskem letu v
Evropskem parlamentu, smo podpisali to, ker gre za 20 procentno znižanje emisij, toplogrednih
plinov oziroma CO2.
ŠPELA ŽERJAL: Je dejal mariborski podžupan Tomaž Kancler. Prav mariborska občina in Energetska
agencija za Podravje pa veljata za vodilni v Sloveniji na področju promocije in delovanja za
varčnejšo rabo energije.
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RTS
Naslov: Ledeni izziv
Datum: 19.06.2012

Stran, Termin: 18:45:00

Žanr: Dialogizirano poročilo

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje: 2,6

Avtor: Jana Ujčič, Tanja Srečkovič

Rubrika, Oddaja: Kronika 1

V sklopu tedna trajnostne energije so predstavniki Energetske agencije za Podravje, mariborske
občine in podjetja Lumar, odkrili hiško, ki so jo pred dobrim mesecem napolnili s kubično kocko
ledu. S tem praktičnim primerom so organizatorji želeli širši javnosti pokazati, kako lahko
privarčujemo z energijo.
TANJA SREČKOVIČ: Tako so danes vsi sodelujoči nestrpno čakali, da se odkrije maketa energetsko
učinkovite hiške v kateri je od maja stal kubični meter ledu. Rezultati so presenetili tudi direktorja
podjetja Lumar, saj ej v hiški ostalo okrog odstotkov ledu.
MARKO LUKIČ (direktor podjetja Lumar IG d.o.o.): Zelo sem zadovoljen, konec koncev je šlo za
eksperiment, ki ga je pravzaprav zelo težko izračunati. In to je bil pravi izziv. Na nek način smo
našo tehnologijo postavili bi rekel javni presoji na vpogled, kar se pravzaprav upajo redki. In vesel
sem, da smo uspeli dokazati, da naše hiše ne porabijo samo v zimskem času izredno malo za
ogrevanje, ampak, da pravzaprav tako rekoč ne bi potrebovali hlajenja, o čemer priča velika
količina ledu, ki je ostala v hiši.
TANJA SREČKOVIČ: Direktorica Energetske agencije za Podravje je ob tem poudarila, da je tudi
deset preostalih tujih partnerjev projekta LIP, s katerimi sodelujejo pri povečanju vzpodbujanja
uporabe trajnostnih ukrepov za energetsko učinkovitost, prav tako izrazilo željo, da se hiška
postavi v njihovih krajih. Sicer pa je ob tej priložnosti predstavila še prve rezultate, meritev
odličnega vtisa za Osnovne šole.
Dr. VLASTA KRMELJ (direktorica Energetske agencije za Podravje): V povprečju torej, so Osnovne
šole v občini proizvedle 3.800 ton ogljikovega dioksida, in če gledamo v povprečju na 7.500
učencev je to pol tone ogljičnega odtisa na učenca v Mariboru.
TANJA SREČKOVIČ: Po izračunih občan Maribora v povprečju proizvede 10 ton ogljikovega
dioksida, ideal pa sta dve toni. To pomeni, da mora mariborska občina zmanjšati emisije za 80
odstotkov, kar pa se lahko doseže z aktivnejšo uporabo obnovljivih virov energije.
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www.vecer.si
Naslov: VIDEO: Iz Hiške priteklo 756,80 litrov vode
Datum: 19.06.2012

Stran, Termin:

Žanr: Spletni članek

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje:

Avtor: Spletno uredništvo

Rubrika, Oddaja:

http://www.vecer.com/clanek2012061905798316

V okviru projekta LEAP je 21. maja 2012 podjetje Lumar IG d.o.o. v sodelovanju z MOM in
Energap, na Trgu svobode v Mariboru postavilo pasivno zidano hišo, njeno prostornino pa zapolnilo
z gmoto ledu v obsegu enega kubičnega metra."Energija je osnovni del našega življenja. Prav
zaradi njene pomembnosti, visoke cene in vplivov na okolje, moramo z njo skrbno ravnati. Tega se
zavedamo tudi v Mariboru, zato smo se konec leta 2011 pridružil 3500 evropskim mestom, ki bodo
sledila Konvenciji županov in težila k varčevanju z energijo in zmanjšanju izpustov ogljikovega
dioksida za najmanj 20 odstotkov do leta 2020," pravijo organizatorji akcije.Leto 2012 je leto
trajnostne energije. Med 18. in 22. junijem se tako v okviru Evropskega tedna trajnostne energije
po vsej Evropi odvijajo številne aktivnosti. Tem aktivnostim se je pridružila tudi Mestna občina
Maribor skupaj z Energetsko agencijo za Podravje (Energap) ter podjetjem Lumar IG d.o.o. s
projektom "Ledeni izziv".Glavni namen dogodka je prebivalcem in obiskovalcem Maribora
predstaviti pomen energetske učinkovitosti v praksi - učinek dobro izolirane hiše na prav poseben
način.Pasivno grajena hiška je na Trgu svobode stala en mesec, V tem času pa je potekala
nagradna igra za občane, ki so poskušali ugotoviti količino vode, ki je po preteku enega meseca,
iztekla iz hiške.Prvo nagrado 500? je dobil Aleks Marinič iz Slaptincev z rezultatom 756,80 litra,
ostalim petnajstim srečnežem pa so podelili praktične nagrade. Snemalec: Peter Jerenko
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www.novodanes.si
Naslov: Iz Hiške priteklo 756,80 litrov vode
Datum: 19.06.2012

Stran, Termin:

Žanr: Spletni članek

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://novodanes.si/story.php?title=Iz_Hiscaronke_priteklo_75680_litrov_vode

V okviru projekta LEAP je 21. maja 2012 podjetje Lumar IG d.o.o. v sodelovanju z MOM in
Energap, na Trgu svobode v Mariboru postavilo pasivno zidano hišo, njeno prostornino pa zapolnilo
z gmoto ledu v obsegu enega kubičnega metra."Energija je osnovni del našega življenja...
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www.e-revija.si
Naslov: Iz Hiške priteklo 756,80 litrov vode
Datum: 19.06.2012

Stran, Termin:

Žanr: Spletni članek

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/4350834/Iz-Hi&

V okviru projekta LEAP je 21. maja 2012 podjetje Lumar IG d.o.o. v sodelovanju z MOM in
Energap, na Trgu svobode v Mariboru postavilo pasivno zidano hišo, njeno prostornino pa zapolnilo
z gmoto ledu v obsegu enega kubičnega metra."Energija je osnovni del našega življenja...
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Večer
Naslov: Led se ni povsem stopil
Datum: 20.06.2012

Stran, Termin: 19

Žanr: Poročilo

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje: 313.98

Avtor: ANDREJA KAUČIČ

Stran 9

Rubrika, Oddaja: Maribor
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