
Razpisi za Spodbude za
Sredstva AURE 
(milijonov SIT)

Investicija
(milijard SIT)

Zmanj{anje rabe 
fosilnih goriv
(MWh/leto)

Zmanj{anje
emisij CO2

(t/leto)

- ob~ane
- starej{e stavbe 48 0,62 5.600 1.850
- OVE 55 0,16 1.200    300
- lesno biomaso 32 0,12 5.790 2.000

- pravne osebe in
  samostojne podjetnike

- OVE 107 0,40 5.000 1.600
- lesno biomaso 253 1,50 60.000 20.000

SKUPAJ 495 2,80 77.590 25.750
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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO
NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

RABA ENERGIJE V BOLNI[NICAH

SISTEM SPTE V TOPLOTNI OSKRBI MARIBOR

RAZPIS PROGRAMA INTELLIGENT ENERGY - EUROPE

Spo{tovane bralke in bralci,

ob koncu leta se ponavadi ozremo nazaj v iztekajo~e se leto 
in celoviteje pregledamo svoje delovne dose`ke. V uvodniku vam 
zato predstavljamo nekaj svojih najpomembnej{ih dejavnosti in 
dose`kov, obse`nej{e poro~ilo pa si lahko ogledate na na{i 
spletni strani http://www.gov.si/aure/ v rubriki Letna poro~ila.

Za finan~ne spodbude za nalo`be v u~inkovito rabo 
energije (URE) in izrabo obnovljivih virov energije (OVE) je 
Agencija letos namenila okoli 495 milijonov tolarjev in tako 
spodbudila za okoli 2,8 milijarde tolarjev investicij. Posledica 
nalo`b je zmanj{anje porabe fosilnih goriv za 77.590 MWh in 
emisij CO2 za 25.750 ton letno.

Za finan~ne spodbude za pripravo nalo`b smo namenili 
78,2 milijona tolarjev, od tega 40 milijonov za izvedbo 23 {tudij 
izvedljivosti za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, 
15,8 milijona za 19 opravljenih energetskih pregledov podjetij 
in ustanov, 6 milijonov za 5 {tudij izvedljivosti projektov URE in 
soproizvodnje toplote in elektri~ne energije ter 16,4 milijona za 
izdelavo energetskih zasnov v {estih ob~inah.

V okviru informativnih, izobra`evalnih in ozave{~evalnih 

dejavnosti smo z razpisom, vrednim 18 milijonov tolarjev, 
podprli 17 projektov, ki so bili ve~inoma izvedeni v obliki 
konferenc, posvetovanj in delavnic. Redno smo izvajali program 
“Energetsko svetovanje za ob~ane” (ENSVET). Svetovalci so do 
konca oktobra pripravili 3.525 pisnih nasvetov ob~anom, do 
konca leta pa lahko prese`ejo {tevilo 4.000, kar pomeni 20 % 
ve~ nasvetov kot lani in 40 % ve~ kot leta 2001. Izvedena sta 
bila tudi dva dvodnevna seminarja “Daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso”, ki se ju je udele`ilo 70 udele`encev.

S pribli`no 37 milijoni tolarjev smo sofinancirali tudi 9 
mednarodnih projektov, v katerih sodelujejo slovenski 
partnerji. Projekti potekajo v okviru evropskih programov SAVE 
in ALTENER ter v okviru razvojnega programa EU “Energija, 
okolje in trajnostni razvoj”. O aktivnostih v okviru projekta GEF 
pa ve~ v nadaljevanju.

Franc Beravs, direktor AURE

Vsem bralkam in bralcem biltena “U~inkovito 

z energijo” `elimo prijetne praznike in 

uspe{no leto 2004!

Uredni{tvo biltena
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NOVICE AURE

Bolni{nice orjejo ledino
v javnem sektorju

Energetski pregledi, zasnove
in {tudije izvedljivosti

V okviru javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za 
spodbujanje izdelave energetskih zasnov ob~in, izvedbe 
energetskih pregledov podjetij ter javnih in ve~stanovanjskih 
stavb in za pripravo investicijske dokumentacije za projekte 
URE, projekte izrabe OVE in projekte soproizvodnje toplote in 
elektri~ne energije je na novembrsko odpiranje prispelo {e 7 
vlog. Tako je bilo letos skupno sklenjenih 37 pogodb, od tega 
13 za sofinanciranje energetskih pregledov, 14 za energetske 
zasnove ob~in in 10 za pripravo investicijske dokumentacije za 
projekte URE in OVE.

Dodatne informacije: Dragotin @ivkovi~, tel.: 01/300 69 97, 
e-po{ta: dragotin.zivkovic@gov.si

Lesna biomasa v gospodinjstvih

Letos je bilo opravljeno {e zadnje odpiranje ponudb, prispelih 
na javni razpis za finan~ne spodbude investicijskim ukrepom za 
energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih. Nepovratna 
sredstva so se dodeljevala za vgradnjo kurilnih naprav za 
centralno ogrevanje na lesno biomaso. Na novembrskem 
odpiranju vlog smo finan~no podprli {e 13 kurilnih naprav na 
polena in 5 na pelete ter 1 kurilno napravo na sekance. Skupaj 
smo tako na osmih leto{njih odpiranjih sredstva namenili za 
vgradnjo 104 kurilnih naprav, in sicer za 72 na polena, 11 na 
pelete in 21 na sekance. Vi{ina vseh odobrenih sredstev zna{a 
32 milijonov, skupna investicija pa 124 milijonov tolarjev. Na 
letni ravni bomo tako prihranili ve~ kot 5.790 MWh fosilnih 
goriv in zmanj{ali emisije CO2 za skoraj 2.000 ton. Naslednji 
razpis bo objavljen prihodnje leto, predvidoma februarja.

Priprava dvajsetih projektov DOLB

Udele`enci seminarja o daljinskem ogrevanju na lesno biomaso

izvedljivosti, in sicer v vi{ini 40 milijonov SIT. Nepovratna sredstva 
so dodeljena za kritje 90 % stro{kov {tudij izvedljivosti. Izvajalce 
za pripravo {tudij izvedljivosti (14 izvajalcev) so izbrale ob~ine. 
Vsi izvajalci {tudij izvedljivosti so opravili uvodno dvodnevno 
{olanje, ki je bilo prav tako organizirano v okviru projekta GEF. 
Rok za pripravo vseh {tudij je marec 2004. Projektna skupina 
GEF trenutno vrednoti 11 zaklju~enih {tudij. Vse {tudije bodo 
dodatno pregledali zunanji strokovnjaki in jih ustrezno dopolnili 
v skladu s predpisano metodologijo in zahtevano kakovostjo 
priprave. Na podlagi izpopolnjenih {tudij izvedljivosti bomo iz-
brali pet ob~in, s katerimi bomo nadaljevali intenzivno pripravo 
investicij in iskanje manjkajo~ih investicijskih sredstev.

Dodatne informacije: mag. Jani Turk, tel.: 01/300 69 95, 
e-po{ta: jani.turk@gov.si

Eden od neposrednih ciljev projekta GEF “Odstranjevanje 
ovir za pove~ano izrabo biomase kot energetskega vira” je tudi 
priprava {tudij izvedljivosti za projekte daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso (DOLB) ter oblikovanje nabora najmanj dvajsetih 
investicijskih projektov. Projekte nameravamo v okviru projekta 
GEF {e naprej spremljati, vrednotiti in jim zagotoviti ustrezno 
tehni~no in finan~no pomo~. Tako na~rtujemo nadaljnjo 
pomo~ pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev 
ustreznih dovoljenj za izbrane projekte, katerih izvedba 
je na~rtovana do leta 2005. Poleg `e potrjenih daljinskih 
ogrevanj na Vranskem in v Ko~evju so zagotovljena tudi 
finan~na sredstva za sofinanciranje {e najmanj dveh projektov. 
AURE in Ekolo{ko razvojni sklad RS imata na voljo {e pribli`no
750 milijonov tolarjev za investicije v DOLB. Finan~ni viri so v 
obliki nepovratnih sredstev (do 25 % investicije), kapitalskih 
vlo`kov (do 25 % investicije) in ugodnih kreditov.

Agencija je konec maja 2003 objavila javni razpis za pripravo 
{tudij izvedljivosti za sisteme DOLB. Na javni razpis se je prijavilo 
27 ob~in. V okviru projekta GEF je bila podprta priprava 23 {tudij 

Vsi projekti bodo v prvi polovici leta 2004 javno predstavljeni 
potencialnim investitorjem in zainteresiranim ciljnim skupinam 
(projektantom, svetovalcem, ministrstvom, ob~inam, razvojnim 
agencijam, industriji, nevladnim organizacijam …). V 
odvisnosti od razpolo`ljivih sredstev bo v drugi polovici leta 
2004 razpisana priprava naslednje skupine projektov DOLB. 
Na~rtovalcem sistemov DOLB bo na voljo tudi vodnik za 
pripravo tovrstnih projektov, ki bo pripravljen v okviru {olanja 
za pripravo projektov DOLB. Izvedba {tiridnevnega {olanja je 
na~rtovana za jesen 2004.

Mag. Damir Stani~i}, projekt GEF

Minister za zdravje (MZ) Du{an Keber in minister za 
okolje, prostor in energijo (MOPE) mag. Janez Kopa~ 
sta decembra podpisala dogovor o sodelovanju med 
ministrstvoma na podro~ju energetske u~inkovitosti 
v slovenskih bolni{nicah, ki sodijo v energetsko 
najintenzivnej{i del javnega sektorja. MZ `eli v obdobju 
2004 - 2012 porabo energije v bolni{nicah zmanj{ati 
za 15 %, stro{ke za nakup energije pa za 300 milijonov 
tolarjev na leto ter tako podpreti prizadevanja Slovenije 
za zmanj{anje emisij toplogrednih plinov v skladu s 
Kjotskim protokolom. Dejavnosti MZ bo MOPE prek AURE 
podprl strokovno in s sofinanciranjem priprave programa 
energetske u~inkovitosti v bolni{nicah, subvencioniral pa 
bo tudi energetske preglede in {tudije izvedljivosti.

Mag. Boris Selan, AURE
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NEP

Nacionalni energetski program (NEP) je dokument 
koordiniranja prihodnjega delovanja ustanov, ki se ukvarjajo 
z oskrbo z energijo. Postavlja cilje in dolo~a mehanizme za 
prehod od zagotavljanja oskrbe z energenti in energijo k 
zanesljivi, konkuren~ni in okolju prijazni oskrbi z energetskimi 
storitvami. Program je nastajal ob sodelovanju naj{ir{ega kroga 
slovenskih strokovnjakov na tem podro~ju, dinamika njegovega 
nastajanja pa je pokazala na {tevilne razlike v pogledih, 
nepokrita podro~ja in razlike v metodolo{kem pristopu.

Cilji energetske politike Slovenije, ki so postavljeni v NEP, 
so zdru`eni v tri stebre trajnostnega razvoja, ki opredeljujejo 
zanesljivost in konkuren~nost oskrbe z energijo ter vplive 
ravnanja z energenti in energijo na okolje. V okviru zastavljenih 
ciljev bo potrebno na na~in, ki bo tudi na{im zanamcem 
omogo~al enake razvojne mo`nosti, kot jih ima sedanja 
generacija, v kar najve~ji meri zmanj{ati negativne u~inke 
proizvodnje, transporta in rabe energije; govorimo torej o 
trajnostnem razvoju. 

Nacionalni energetski program
sektorju za 15 % glede na leto 2004,

• do leta 2010 pove~ati u~inkovitost rabe energije v 
prometu za 10 % glede na leto 2004,

• podvojitev dele`a elektri~ne energije iz soproizvodnje z 
800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh v letu 2010.

2. Dvig dele`a OVE v primarni energetski bilanci z 8,8 % v letu 
2001 na 12 % do leta 2010:
• pove~anje dele`a OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 

2002 na 25 % do leta 2010,
• dvig dele`a elektri~ne energije iz OVE z 32 % v letu 2002 

na 33,6 % do leta 2010,
• zagotovitev do 2 % dele`a biogoriv za transport do konca 

leta 2005.
Za uresni~itev ambicioznih ciljev energetske politike 

bo treba v obdobju od 2004 do 2010 za spodbujevalne 
programe na podro~jih URE in OVE na letni ravni zagotoviti 
6,97 milijarde SIT finan~nih sredstev. Skupni stro{ki programov 
v obdobju 2004 do 2010 tako zna{ajo 48,8 milijarde SIT. S 
subvencioniranjem investicij za URE do 15 % in OVE do 
40 % bomo spodbudili ob~ane, gospodarske dru`be in javne 
ustanove, da bodo zagotovili glavnino potrebnih investicijskih 
sredstev. Del teh sredstev bo iz dr`avnega prora~una, del 
iz strukturnih skladov EU, del pa iz drugih mednarodnih 
organizacij (Svetovna banka). Pri~akuje se, da bo zaradi vi{je 
ravni ozave{~enosti porabnikov energije in dobrih zgledov 
ob dolo~eni stopnji finan~ne pomo~i pri{lo tudi do ve~jega 
vklju~evanja zasebnega kapitala, s ~imer bo dose`ena 
optimalna uporaba prora~unskih sredstev.

Za doseganje postavljenih ciljev dele`a elektri~ne energije 
iz OVE in soproizvodnje je treba zagotoviti tudi sredstva za 
subvencioniranje elektri~ne energije. Razliko med povpre~no 
ceno na trgu elektri~ne energije in administrativno dolo~eno 
ceno bodo pokrili vsi potro{niki v okviru stro{kov za uporabo 
omre`ja za vsako porabljeno kWh. Skupni znesek za 
subvencioniranje kvalificiranih proizvajalcev je leta 2002 zna{al 
4,2 milijarde SIT, kar je ceno za uporabo omre`ij obremenilo za 
0,38 SIT na kWh transportirane energije. Navedeni znesek se 
bo zaradi ve~jih koli~in proizvedene elektri~ne energije do leta 
2010 pove~al na 10,4 milijarde SIT, kar bo obremenilo ceno 
za uporabo omre`ij z 0,74 SIT/kWh, od tega 0,29 SIT/kWh 
za elektri~no energijo iz elektrarn na OVE in 0,45 SIT/kWh za 
elektri~no energijo iz soproizvodnje.

Za doseganje predvidenega dele`a biogoriv za transport 
niso potrebna sredstva za spodbujevalne programe, saj je 
Vlada RS prodajno ceno biogoriv razbremenila tro{arine.

Postopna in dolgoro~na dra`itev energije je zaradi odsotnosti 
mednarodno priznanih polnih cen energije ekonomsko 
najbolj{a garancija za ve~jo energijsko u~inkovitost in varnost 
oskrbe z energijo ter bolj{o okoljsko integriranost. Energetska 
politika se opredeljuje za dolgoro~no dra`itev energije tudi 
zaradi dose`ene dokaj visoke nacionalne ekonomske razvitosti, 
ki omogo~a odmik od energetsko in surovinsko intenzivne 
in celo potratne industrijske proizvodnje, in zaradi dose`ene 
kakovosti `ivljenja v Sloveniji, ki omogo~a tak{ne miselne 
in vedenjske spremembe vseh porabnikov, ki prispevajo k 
u~inkovitej{i rabi energije.

Mag. Hinko [olinc, MOPE

Vlada Republike Slovenije je na 46. redni seji dne
6. 11. 2003 sprejela predlog resolucije o Nacionalnem 
energetskem programu in ga poslala v obravnavo 
Dr`avnemu zboru Republike Slovenije. Predlog resolucije 
je bil objavljen v poro~evalcu Dr`avnega zbora RS
{t. 98/2003. Dr`avni zbor RS bo predlog predvidoma 
obravnaval v prvem ~etrtletju leta 2004 in sicer v 
enofaznem postopku. Besedilo predloga resolucije je na 
voljo tudi na doma~i strani Ministrstva za okolje, prostor 
in energijo: http://www.sigov.si/mop/, v rubriki Novosti.

Med cilji s podro~ja zanesljivosti oskrbe z energijo 
omenimo dolgoro~no ohranjanje razpolo`ljivosti energetskih 
virov na ravni, ki je primerljiva dana{nji, stalno dvigovanje ravni 
tehni~no zanesljivega delovanja energetskih omre`ij in dvig 
kakovosti oskrbe, uvajanje ukrepov u~inkovite rabe energije 
(URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) ter ohranjanje 
ve~inskega dele`a lastni{tva dr`ave v vseh energetskih podjetjih 
nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih 
republi{kih gospodarskih javnih slu`bah.

Glavni cilji na podro~ju zagotavljanja konkuren~nosti 

oskrbe z energijo so pospe{eno odpiranje trgov z elektri~no 
energijo in zemeljskim plinom za vse odjemalce, razen 
za gospodinjstva, najkasneje do 1. julija 2004, vklju~no z 
gospodinjstvi pa do 1. julija 2007, poleg tega pa {e zagotavljanje 
u~inkovitega in preglednega delovanja reguliranih energetskih 
dejavnosti ter spodbujanje znanstvenega in tehnolo{kega 
razvoja na podro~ju proizvodnje in rabe energije.

Na podro~ju obvladovanja negativnih vplivov energetike 

na okolje sta postavljena dva glavna cilja, ki pa sta sestavljena 
iz ciljev na posameznih podro~jih:
1. Izbolj{anje u~inkovitosti rabe energije:

• do leta 2010 pove~ati u~inkovitost rabe energije v 
industriji in storitvenem sektorju za 10 % glede na leto 
2004,

• do leta 2010 pove~ati u~inkovitost rabe energije v stavbah 
za 10 % glede na leto 2004,

• do leta 2010 pove~ati u~inkovitost rabe energije v javnem 
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BOLNICE IN ENERGIJA

Raba energije v bolni{nicah

Bolni{nice so energetsko najintenzivnej{i del javnega sektorja, 
njihove energetske problematike pa ne moremo povezovati 
samo z razpolo`ljivim potencialom za zmanj{anje rabe 
energije, ki je v bolni{nicah EU v povpre~ju ocenjen na 15 %, se 
pa med posameznimi dr`avami precej razlikuje (Nem~ija 25 %, 
Belgija 30 %, Velika Britanija 15 %, Danska 10 %), ampak tudi 
z zanesljivostjo delovanja energetskih naprav in zagotavljanjem 
bolnikom in osebju primernih bivalnih in delovnih razmer. 
Analiza oskrbe z energijo in njene rabe v slovenskih bolni{nicah, 
ki je bila opravljena v okviru projekta “U~inkovita raba energije 
v bolni{nicah” iz sklopa projekta OPET Slovenija, je pokazala, 
da je 20 bolni{nic, ki so bile vklju~ene v analizo in predstavljajo 
skupaj 84,7 % vseh bolni{ni~nih postelj, leta 1999 oskrbi z 
energijo namenilo skoraj 1,9 milijarde tolarjev ali 1,7 % celotnih 
stro{kov. Elektri~na energija je pri tem z 839,6 milijona tolarjev 
predstavljala 44,7 %, toplota pa z nekaj ve~ kot 1 milijardo 
tolarjev 55,3 % celotnih stro{kov za energijo. V analizo zajete 
bolni{nice so leta 1999 porabile 287,7 GWh energije, od tega 
21,4 % ali 61,5 GWh elektri~ne energije, toplote pa 78,6 % 
ali 226,3 GWh. Zaradi rabe energije se je sprostilo v zrak 
81.000 ton CO2, ve~ kot tretjino celotnih emisij pa je posredno 
prispevala elektri~na energija. Ob upo{tevanju dobljenih 
povpre~nih vrednosti je celotna skupina slovenskih bolni{nic 
leta 1999 porabila tako 340 GWh energije in zanjo namenila 
2,2 milijarde tolarjev, skupne emisije CO2 pa so bile ocenjene 
na 95.000 ton letno.

Poraba energije po posameznih energentih v letu 1999

Sistem SPTE v Splo{ni bolni{nici Maribor

Septembra smo v Splo{ni bolni{nici Maribor poskusno zagnali 
prenovljeno kotlovnico. Tako smo uspe{no kon~ali obnovitvena 
dela, ki so na kotlovnici, dograjeni v obdobju 1970 - 1976, 
potekala od druge polovice leta 2002 naprej, in bolni{nici, ki je 
s 1.200 posteljami in 2.400 zaposlenimi druga najve~ja v dr`avi, 
omogo~ili zanesljivo in okolju prijaznej{o oskrbo z energijo.

Odlo~itev o obnovi in posodobitvi kotlovnice, ki smo jo v 
celoti financirali iz lastnih sredstev, je bila na podlagi {tudije 
izvedljivosti iz leta 1999 in njene prenovljene verzije iz leta 2000 
sprejeta leta 2002. Po pripravi razpisne dokumentacije, izvedbi 
razpisa in izbiri najugodnej{ega ponudnika smo septembra 
2002 za~eli rekonstrukcijo, med katero smo umaknili ve~ 
deset ton kovinske opreme in demontirali kilometre razli~nih 
kabelskih sistemov. Ker smo ve~ino dela opravili v zimskem 
~asu, smo morali vsak poseg natan~no opredeliti, saj smo lahko 
samo tako zagotovili nemoteno oskrbo bolni{nice s toploto, 
tehnolo{ko paro in elektri~no energijo.

Ra~unalni{ki nadzorni sistem delovanja kotlovnice
in sistema SPTE

Vrednosti specifi~ne rabe energije so pomembni kazalci 
u~inkovitosti rabe energije. V slovenskih bolni{nicah zna{a 
specifi~na raba energije na m2 ogrevane povr{ine tako 519 kWh, 
na posteljo 31 MWh in na oskrbni dan 112 kWh, potencial za 
var~evanje z energijo pa je bil glede na priporo~ene specifi~ne 
vrednosti rabe energije na ogrevano povr{ino in posteljo v EU in 
Nem~iji ocenjen na 33,5 oziroma 28,3 %. @e manj{i var~evalni 
potencial bi za celotno skupino bolni{nic pomenil za 96 GWh 
manj porabljene energije oziroma pribli`no 620 milijonov 
tolarjev prihranka na leto. Za oceno dejanskega ekonomsko 
upravi~enega var~evalnega potenciala, ki je mogo~a le na 
podlagi poznavanja dejanskih razmer na podro~ju oskrbe 
z energijo in njene rabe, pa se bosta morala v bolni{nicah 
izbolj{ati kakovost in razpolo`ljivost potrebnih podatkov.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Teko~i naftni 
plin 0,1 %

Daljinska toplota 
20,5 %

Daljinska para 
6,1 %

Elektri~na energija 
21,4 %

Zemeljski plin 
24,1 %Kurilno olje 

12,8 %

Mazut 
15,0 %

Obnovljena kotlovnica s skupno 14 MW instalirane toplotne 
mo~i za pokrivanje potreb po toploti in proizvodnjo 5,4 tone 
pare na uro je zasnovana na najsodobnej{i tehnologiji in 
omogo~a kakovostno izrabo goriva z visokimi izkoristki 
posameznih naprav. Med njimi je tudi sistem soproizvodnje 
toplote in elektri~ne energije (SPTE), ki ga sestavljata 2 plinska 
motorja, vsak z mo~jo 1,13 MWt in 1 MWe. Generator sistema, 
ki lahko v celoti krije potrebe bolni{nice po elektri~ni energiji, 
je povezan tako s transformatorskimi postajami v bolni{nici kot 
tudi z distribucijskim podjetjem Elektro Maribor, kar bolni{nici 
na eni strani omogo~a varno in kakovostno obratovanje tudi 
ob nenadnem izpadu sistema SPTE, na drugi strani pa tudi 
prodajo prese`kov elektri~ne energije takrat, ko je bolni{nica 
proizvede ve~, kot je porabi sama. Ob morebitnih dalj{ih, 
ve~urnih izpadih zunanjega omre`ja za oskrbo z elektri~no 
energijo pa bo sistem SPTE bolni{nico lahko oskrboval 
samostojno. Po vgradnji sistema so bile izvedene tudi simulacije 
in dejanski preskusi razmer ob izpadu zunanjega omre`ja, s 
katerimi smo analizirali tudi avtomatsko delovanje ostalih 
napajalnih sistemov, ki bolni{nici zagotavljajo nemoteno 
oskrbo ob nepredvidenih okvarah.

S toploto, ki se spro{~a pri delovanju sistema SPTE in jo 
uporabljamo za proizvodnjo pare in pripravo tople vode, pokri-
vamo v bolni{nici del potreb po toploti za centralno ogrevanje, 
klimatizacijo, prezra~evanje, kuhinjo, sterilizacijo ter pripravo 
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SISTEMI SPTE

Kvalificirana proizvodnja elektri~ne 
energije v JP Toplotna oskrba Maribor

Priprave na gradnjo ve~je kotlovnice za ogrevanje novo 
nastajajo~ih stanovanjskih sosesk na ju`nem delu Maribora 
segajo v sedemdeseta leta prej{njega stoletja. Kotlovnica je kot 
Toplotna oskrba Maribor (TOM) za~ela obratovati in oskrbovati 
objekte v novih soseskah z daljinsko toploto konec leta 1980, 
s {irjenjem vro~evodnega omre`ja pa so se kasneje za~eli 
priklju~evati tudi drugi objekti. Z instalirano mo~jo {tirih parnih 
in vro~evodnih kotlov 103 MW proizvede TOM zdaj letno okoli 
115 GWh toplote.

Da bi pocenili proizvodnjo toplote, smo za~eli o gradnji 
sistema SPTE v podjetju razmi{ljati `e leta 1992, ko so stekle 
priprave za gradnjo sistema s plinsko turbino, ki bi imel po 
zadnji varianti iz leta 1999 mo~ 55 MWe in 40 MWt. Zaradi 
novo nastalih razmer na odprtem trgu z elektri~no energijo 
smo omenjeni projekt leta 2000 za~asno zamrznili, in se nato 
leto dni kasneje raje odlo~ili za vgradnjo sistema elektri~ne mo~i 
do 10 MW. Leta 2002 sta bila pripravljena potrebna projektna 
dokumentacija in investicijski program, februarja 2003 pa smo 
prejeli enotno gradbeno dovoljenje in podpisali pogodbo z 
izvajalcem, ki je dela kon~al v predvidenem pogodbenem 
roku, to je do 15. 9. 2003. Ker smo kot javno podjetje 
obvezani izvajati nalo`be po Zakonu o javnih naro~ilih, smo 

Plinski motor v Splo{ni bolni{nici Maribor

od odlo~itve za projekt do zagona sistema SPTE potrebovali 
razmeroma malo ~asa, samo 14 mesecev. Nalo`bo, vredno 
322 milijonov SIT (brez DDV) z dobo vra~anja 4,3 leta, smo 
v celoti pokrili z lastnimi sredstvi in projekt vse od tehni~ne 
zasnove, pridobivanja potrebne dokumentacije ter priprave in 
izvedbe javnih razpisov do vodenja in nadzora izvedbe, priprave 
pogodb o prodaji elektri~ne energije in dostopa do elektri~nega 
omre`ja uresni~ili z lastnimi strokovnjaki.

Z izbrano tehni~no re{itvijo in mo~jo sistema SPTE smo `eleli 
zadostiti potrebam celoletnega pasovnega odjema toplote in 
dose~i ~im bolj{i tehni~ni izkoristek sistema ob optimalni 
vrednosti nalo`be, hkrati pa elektri~na mo~ sistema ni smela 
prese~i najve~je dopustne elektri~ne mo~i, ki jo dovoljujejo 
obstoje~e visokonapetostne naprave, vklju~no s kablom do 
predaje elektri~ne energije v distribucijo v RTP Tezno. Izbrani 
sistem SPTE je name{~en v obstoje~i kotlovnici na prostoru, 
ki je bil namenjen postavitvi petega vro~evodnega kotla za 
proizvodnjo daljinske toplote za ogrevanje. Vgrajen je plinski 
motor mo~i 3.029 kWe in 3.039 kWt, ki bo predvidoma 
obratoval v pasu vse leto in bo s proizvodnjo 26,2 GWh 
elektri~ne energije in 26,3 GWh toplote zagotavljal 20 % letne 
proizvodnje toplote. Poraba zemeljskega plina, ki je ocenjena 
na pribli`no 6,45 milijona Sm3 zemeljskega plina letno, je 
ob skupnem izkoristku sistema 85,7 % za 25 % ni`ja kot pri 
lo~eni proizvodnji toplote in elektrike. V nobenem od re`imov 
obratovanja sistem SPTE ne presega dovoljenih emisijskih 
vrednosti NOx in CO.

Z nalo`bo sledimo v podjetju dolgoro~nim ciljem, ki so 
usmerjeni v postopno zamenjavo zastarelih kurilnih naprav - 
kotlov s sodobnim sistemom soproizvodnje toplote in elektri~ne 
energije, ki se v svetu in pri nas zaradi rasti cen energije in 
ve~je zanesljivosti oskrbe z energijo vedno bolj uveljavlja, in 
v racionalnej{o proizvodnjo toplote. Tako v javnem podjetju 
Toplotna oskrba Maribor uspe{no uresni~ujemo dolgoro~no 
zastavljene na~rte in postajamo z njimi cenovno vedno bolj 
konkuren~en ponudnik kakovostnega ogrevanja.

Janez Lavren~i~, TOM, d. o. o.

Sistem SPTE je za~el poskusno obratovati 12. septembra 
2003, odlo~bo o statusu kvalificiranega proizvajalca 
elektri~ne energije pa smo prejeli 23. oktobra. Odlo~bo 
nam je na slovesni otvoritvi sistema soproizvodnje toplote 
in elektri~ne energije 29. oktobra 2003 ob navzo~nosti 
`upana Mestne ob~ine Maribor g. Borisa Sovi~a in 
{tevilnih gostov podelil direktor AURE g. Franc Beravs.

V slu`bi za oskrbo in vzdr`evanje smo z novo tehnolo{ko 
pridobitvijo zelo zadovoljni. Prepri~ani smo, da je bila odlo~itev 
za rekonstrukcijo pravilna in da bodo sredstva, vlo`ena v obnovo, 
hitro povrnjena. Zamenjava mazuta z zemeljskim plinom 
pomeni dokon~no ekolo{ko sanacijo kotlovnice, s predvideno 
vgradnjo absorpcijskega hladilnega sistema pa `elimo dose~i 
tudi ~im ve~je {tevilo obratovalnih ur sistema soproizvodnje 
ter tako kar najbolj izkoristiti prednosti tak{nega pridobivanja 
toplote in elektri~ne energije. Uvajanje sodobne tehnologije pa 
pomeni hkrati tudi nov izziv ter prilo`nost za dvig strokovne 
ravni delavcev, zaposlenih na podro~ju energetike.

Milan Ve~ernik, Splo{na bolni{nica Maribor

sanitarne in bazenske vode. Celotni izkoristek sistema SPTE 
zna{a 85,5 %, maksimalna poraba zemeljskega plina pri polni 
obremenitvi pa 520 m3/h. Sistem soproizvodnje je tehnolo{ko 
in funkcionalno povezan s preostalimi elementi energetskega 
sistema za proizvodnjo ogrevne in tehnolo{ke toplote, delo-
vanje celotnega sistema pa nadzoruje ra~unalni{ki sistem.
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PROJEKTA SAVE

Energetsko var~ni
gospodinjski aparati

Februarja 2003 se je v okviru SAVE programa Evropske 
komisije in s sofinanciranjem AURE za~el projekt “Izobra`evanje 
prodajne mre`e za energetsko var~ne gospodinjske aparate”. 
Glavni koordinator projekta, ki se bo kon~al junija 2004, 
je SEVEN iz ^e{ke, v njem pa poleg Centra za energetsko 
u~inkovitost Instituta “Jo`ef Stefan” sodelujejo {e tri 
organizacije iz dr`av bodo~ih ~lanic EU in dve organizaciji iz 
dr`av ~lanic EU, ki pri izvajanju projekta pomagata s svojimi 
izku{njami iz podobnega projekta iz preteklosti.

Namen slovenskega dela projekta je priprava instrumentov 
za dvig ravni izvajanja zakonodaje o uporabi energetskih nalepk 
za gospodinjske aparate, temeljni cilj pa izbolj{anje sodelovanja 
ter dvig kakovosti znanja prodajnega sektorja (prodajalcev) 
pri izvajanju te zakonodaje. Projekt bo pripomogel k bolj{i 
obve{~enosti potro{nikov o pomenu energetske nalepke in 
tako tudi k la`jemu odlo~anju za nakup energetsko var~nej{ih 
in u~inkovitej{ih velikih gospodinjskih aparatov.

Koordinator: SEVEN, ^e{ka
Slovenski nosilec: IJS/CEU
Vrednost projekta: 30.068 €, slovenski del 15.034 €
Dodatne informacije: Marko Pe~kaj (marko.peckaj@ijs.si)
Spletna stran: http://www.rcp.ijs.si/~eec/

Energetske oznake - Spodbujanje okolju 
prijaznih odlo~itev

Da bi tudi na obmo~ju Slovenije pove~ali prepoznavnost 
ozna~evanja energetsko u~inkovitih izdelkov in stavb ter 
spodbudili t. i. “zelene” odlo~itve pri nalo`bah, se je Gradbeni 
in{titut ZRMK kot slovenski partner vklju~il v dveletni (2002-2004) 
mednarodni projekt SAVE “Energetske oznake - Spodbujanje 
okolju prijaznih odlo~itev”, ki ga izvajajo partnerji iz Avstrije, 
Finske, Italije, Nem~ije, Anglije, [panije in Slovenije. Slovenski del 
projekta sofinancirata poleg Evropske komisije {e Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo in AURE. Namen projekta je dvojen:
• pove~ati splo{no ozave{~enost o “energetski kakovosti” pri 

proizvodnji in rabi proizvodov in tako pove~ati mo`nosti za 
porabnikovo argumentirano odlo~anje na podlagi informacij 
z energetske oznake proizvoda,

• izbolj{ati razumevanje in uporabo energetskih oznak.

Koordinator: O.Ö. Energiesparverband, Avstrija
Slovenski nosilec: GI ZRMK
Vrednost projekta: 550.000 €, slovenski del 70.107 €
Dodatne informacije: dr. Marjana [ijanec Zavrl
 (msijanec@gi-zrmk.si)

V okviru projekta bo kmalu za~ela delovati tudi spletna 
stran (http://www.rcp.ijs.si/~eec/), kjer bo na voljo preprost 
program za izra~un porabe energije za posamezne velike 
gospodinjske aparate. S programom, ki bo namenjen 
tako prodajalcem kot tudi potro{nikom, bo mogo~e 
na podlagi podatkov z energetske nalepke preprosto 
izra~unati porabo in stro{ek elektri~ne energije ter s tem 
povezane emisije CO2 v obdobju enega leta oziroma v 
celotni `ivljenjski dobi posameznega gospodinjskega 
aparata. Izra~un bo omogo~al dolo~itev dose`enih 
prihrankov in s tem hitro primerjavo ter la`jo izbiro 
energetsko u~inkovitej{ega aparata.

Za~etna faza projekta je bila namenjena analizi skladnosti 
slovenske zakonodaje z zakonodajo EU in razmer na trgu 
z belo tehniko, hkrati pa tudi oceni izvajanja ozna~evanja 
gospodinjskih aparatov z energetskimi nalepkami v prodajalnah. 
V nadaljevanju projekta bo pripravljeno informativno in 
izobra`evalno gradivo namenjeno predvsem prodajalcem bele 
tehnike. Gradivo bo vsebovalo temeljni popis zakonodaje s 
tega podro~ja, vklju~no z dol`nostmi trgovcev pri njenem 
izvajanju, opis zahtevanih podatkov na energetskih nalepkah 
za posamezne gospodinjske aparate in koristne nasvete, 
kako var~evati z energijo pri nakupu, vgradnji in uporabi 
gospodinjskih aparatov. Omenjeno gradivo bo tudi podlaga 
za izvedbo izobra`evalnih seminarjev za prodajalce bele 
tehnike. Pomemben sestavni del projekta je tudi sodelovanje 
s proizvajalci in uvozniki gospodinjskih aparatov ter z dru{tvi 
potro{nikov.

V projektu sta predvidena pregled razmer na podro~ju 
obstoje~ih energetskih nalepk in pregled uspe{nih shem 
ozna~evanja na drugih podro~jih. Na podlagi teh pregledov 
predvideva projekt razvoj in raz{irjanje promocijskih paketov za 
razli~ne ciljne skupine in aktivnosti, usmerjene na podjetja in 
organizacije, ki izdajajo energetske nalepke. Te`i{~e aktivnosti 
na posameznih podro~jih ozna~evanja projektni partnerji 
prilagajamo potrebam in zna~ilnostim posamezne dr`ave 
udele`enke oziroma stopnji razvitosti podro~ja energetskega 
ozna~evanja v sodelujo~i dr`avi. V slovenskem delu projekta 
sta torej bolj poudarjena ozna~evanje gospodinjskih aparatov 
in energetska izkaznica stavbe, saj energetsko ozna~evanje na 
podro~ju zelene elektrike pri nas {e ni razvito.

Junija 2003 smo v okviru periodi~nih telefonskih omnibusnih 
raziskav `e preverili prepoznavnost energetskih oznak pri nas. 
Splo{ni reprezentativni vzorec ob~anov Slovenije je pokazal, 
da energetske nalepke za gospodinjske aparate, energetsko 
izkaznico stavbe in pojem zelene elektrike tudi bolj izobra`eni 
ljudje na odgovornej{ih delovnih mestih, ki bi lahko mo~neje 
vplivali na u~inkovito ravnanje z energijo, zelo slabo poznajo.

Marko Pe~kaj, IJS/CEU Dr. Marjana [ijanec Zavrl, GI ZRMK

Prepoznavnost energetskih oznak med zaposlenimi na 
odgovornej{ih delovnih mestih 

(GI ZRMK, 
Gral Iteo, 
telefonska 
omnibusna 
raziskava, 
junij 2003, 
N=1020)
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Prihodnji razvoj na podro~ju energije
in transporta

Oktobra je iz{la publikacija “EU European energy and 
transport - Trends to 2030”, ki predstavlja nekoliko raz{irjeno 
verzijo preteklih izdaj publikacije Annual Energy Review. Poleg 
statisti~ne analize oskrbe z energijo in njene rabe v minulih 
desetih letih publikacija obsega tudi podrobne projekcije 
dogajanja na podro~ju energije in transporta v dr`avah zdaj{nje 
in raz{irjene EU. Prikazane projekcije potreb po energiji in 
emisij, ki jih povzro~a transport, v prvih treh desetletjih novega 
tiso~letja temeljijo na integriranem pristopu, ki zajema tako 
oskrbo kot tudi rabo energije. Publikacija, ki vklju~uje tudi 
CD-ROM, predstavljena predvidevanja o mo`nem prihodnjem 
razvoju dogodkov na tem podro~ju povezuje tudi s potrebnimi 
prizadevanji nosilcev politi~nih odlo~itev za doseganje 
trajnostnega razvoja. Dodatne informacije o publikaciji, ki 
jo lahko naro~ite pri Office for Official Publications of the 
European Communities (http://publications.eu.int/), najdete na 
spletni strani http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/
figures/trends_2030/index_en.htm.

Toplotna za{~ita, ogrevanje, hlajenje, 
prezra~evanje in klimatizacija stavb

17. novembra letos je v dvorani Gradbenega centra Slovenije 
v organizaciji Gradbenega in{tituta ZRMK (GI ZRMK) potekala 
strokovna delavnica OPET “Novosti in razvojne usmeritve na 
podro~ju toplotne za{~ite, ogrevanja, hlajenja, prezra~evanja 
in klimatizacije stavb”. Namen delavnice je bil osvetliti u~inke 
nedavno spremenjene zakonodaje (Stanovanjski zakon, Zakon 
o graditvi objektov, pravilniki s podro~ja toplotne za{~ite, 
prezra~evanja in klimatizacije stavb ter delitve in obra~una 
stro{kov za toploto), ki v praksi vpliva na URE v stavbah, in 
predstaviti prihajajo~e novosti, ki so posledica nove Direktive 
EU o energetskih lastnostih stavb.

Udele`enci strokovne delavnice OPET

Promocija pridobivanja
in rabe lesne biomase

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je 28. novembra letos 
s prakti~no predstavitvijo priprave in uporabe lesne biomase 
na doma~iji Turk v Rovtah nad Podnartom zaklju~ila projekt za 
pove~anje uporabe lesne biomase. K projektu, ki ga je sofinanciral 
tudi AURE, je razvojna agencija pritegnila {e Zavod za gozdove 
Slovenije, obmo~no enoto Bled in podjetje EL-TEC Mulej z Bleda. 
Cilj projekta je bil vzpostavitev trgovine z lesno biomaso, katere 
potenciali na Zgornjem Gorenjskem {e niso izkori{~eni, saj je od 
36.000 m3 letno razpolo`ljive mase v {estih ob~inah Zgornje 
Gorenjske porabljena le ~etrtina. V skupni energetski bilanci 
Slovenije predstavlja les trenutno 5,1-odstotni dele`, do leta 
2010 pa naj bi ga pove~ali na 5,6 %. S predstavitvijo kotlov na 
lesno biomaso, katerih vgradnja zadnja tri leta v Sloveniji strmo 
nara{~a, je bil v projekt vklju~en tudi vidik uvajanja izrabe lesne 

Vodenje projektov pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije

V torek, 18. novembra 
2003, je v Podgorici pri 
Ljubljani potekala delavnica 
“Vodenje projektov pogod-
benega zagotavljanja pri-
hranka energije”. Delavnico 
je v sklopu projekta “Vzpo-
stavitev borze za pogodbeno 
zni`anje stro{kov za energi-
jo”, ki ga sofinancirata SAVE 
program Evropske komisije 
in Agencija RS za u~inkovito rabo energije, pripravil Center za 
energetsko u~inkovitost Instituta “Jo`ef Stefan”, udele`ili pa so 
se je predstavniki iz 31 organizacij.

Na delavnici je bil predstavljen celoten proces priprave in 
vodenja projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka ener-
gije za naro~nike iz javnega sektorja. Udele`enci so se tako 
seznanili s fazama priprave in razvoja projekta, ustreznim pos-
topkom priprave razpisa in oddaje naro~ila ter potekom izva-
janja glavne storitve projekta, predstavljen pa je bil tudi pilotni 
projekt pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v Mest-
ni ob~ini Kranj. V ~asu delavnice je iz{el tudi informacijski list o 
pogodbenem zni`anju stro{kov za energijo, ki ga lahko dobite 
pri Barbari Petelin Viso~nik, telefon: 01/588 52 10 ali e-po{ta: 
barbara.visocnik@ijs.si. Ve~ o seminarju in projektu na http://
slovenia.clearcontract.net.

Barbara Petelin Viso~nik, IJS/CEU

Na delavnici so sodelovali predavatelji GI ZRMK in Fakultete 
za strojni{tvo Univerze v Ljubljani ter vabljeni predstavniki 
proizvajalcev naprav in izdelkov s podro~ja URE v stavbah. 
Slovenska stroka bo morala novosti, tako zaradi obveznosti 
Slovenije do EU kot tudi zaradi ~im la`jega vklju~evanja na 
evropski trg, ~im prej osvojiti. Na delavnici se je zbralo 44 
udele`encev, ve~inoma proizvajalcev gradbenih materialov 
in drugih gradbenih proizvodov, ki posredno ali neposredno 
vplivajo na energetsko u~inkovito gradnjo, upravniki stavb, 
energetski svetovalci ter izvajalci gradbenih del.

Dr. Marjana [ijanec Zavrl, GI ZRMK

biomase v gospodinjstva. Ve~ kot 50 udele`encev, ve~inoma 
lastnikov gozdov, ki so hkrati tudi porabniki lesa, so zanimale tudi 
dr`avne spodbude za ve~jo energetsko izrabo lesne biomase, ki 
jih je predstavil mag. Jani Turk z AURE.

Stevo [~avni~ar, RAGOR
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Zalo`nik: Agencija RS za u~inkovito rabo energije pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Izdajatelj: Center za energetsko u~inkovitost, Institut “Jo`ef Stefan”. 
Glavni urednik: Franc Beravs. Uredni{ki odbor: Boris Selan, Toma` Fatur in Barbara Petelin Viso~nik. 
Naslov uredni{tva: Agencija RS za u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana. 
Priprava in tisk: Schwarz d.o.o., Ljubljana
Izhaja: 7–krat letno 
Oblikovanje: Informa Echo, Ljubljana.

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema Center za energetsko u~inkovitost, IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, po faksu (01) 
561 23 35 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, Jamova 39, 
1000 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” bo izšla 13. februarja 2004.

ENERGIJA V EVROPI

Napovedi zanimivih dogodkovNapovedi zanimivih dogodkov

Razpis programa
Intelligent Energy - Europe

4. avgusta letos je za~el veljati nov evropski program, 
namenjen pod  pori ne  teh no lo{kih dejavnosti na podro~jih 
energetske u~inko vi tosti in ob novljivih virov energije, Intelligent 
Energy - Europe (IEE). Program, ki bo potekal v obdobju 
od 2003 do 2006, bo pripomogel k pove~anju energetske 
u~inkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije, v nasprotju s
6. okvirnim programom EU pa ne podpira neposrednih nalo`b 
v energetske tehnologije.

V okviru programa IEE je bil 2. decembra objavljen tudi `e 
prvi razpis, v katerem so kot vertikalna prednostna podro~ja za 
izvajanje projektov opredeljena:
• energetska u~inkovitost v stavbah ter inovativni 

pristopi v industriji iz sklopa SAVE,
• pridobivanje elektri~ne energije in 

toplote iz OVE iz sklopa ALTENER,
• krepitev znanja lokalnih energet-

skih agencij na podro~ju trans-
porta iz sklopa STEER in

• energetska politika, zakonodaja in tr`ni pogoji za zmanj{anje 
rev{~ine v dr`avah v razvoju ter krepitev lokalnega strokov-
nega znanja s podro~ja energije v dr`avah v razvoju iz sklopa 
COOPENER, ki je tokrat osredoto~en zlasti na dr`ave podsa-
harske Afrike.

European Conference for Renewable Energy - 
Intelligent Policy Options
Temeljni cilj konference je pove~anje izrabe OVE v EU. 
Datum: 19. - 21. januar 2004 
Kraj: Berlin, Nem~ija
Informacije: http://www.erec-renewables.org/ 
 berlin2004.htm

Clean Energy Power 2004
Mednarodni sejem in kongres, namenjen URE, OVE in 
alternativnemu transportu.
Datum: 22. - 24. januar 2004 
Kraj Berlin, Nem~ija
Informacije: http://www.energy-server.com/

World Sustainable Energy Days 2004
Konferenca o evropskih trendih zelene elektrike, tehnologije 
peletov in inovativnih stavb.
Datum: 3. - 5. marec 2004 
Kraj Wels, Avstrija
Informacije: http://www.esv.or.at/aktuelles/WEST/ 
 index_e.htm

upravi~enih stro{kov, pri pripravi ponudb pa morajo, razen za 
COOPENER projekte, sodelovati vsaj tri pravne osebe iz treh 
razli~nih dr`av,

• podpora ustanovitvi novih lokalnih in regionalnih energetskih 
agencij, kjer EU prav tako sofinancira do 50 % upravi~enih 
stro{kov, ponudbe pa morajo pripraviti predstavniki vsaj dveh 
lokalnih ali regionalnih upravnih organov iz dveh razli~nih 
dr`av, in

• posebna podpora izvedbi dogodkov, kjer lahko predlog za 
sofinanciranje v vi{ini najve~ 40.000 € - to pa ne sme prese ga ti 
50 % upravi~enih stro{kov - vlo`i posamezna pravna oseba.
Na razpis se je treba prijaviti najkasneje do 30. aprila 2004, 

razen ko gre za izvedbe dogodkov, kjer je treba predloge 
oddati do 31. januarja. Razpis je odprt za vse dr`ave ~lanice 
EU, dr`ave Evropskega gospodarskega obmo~ja ter Bolgarijo, 
Litvo, Romunijo in Slovenijo, razpisana sredstva pa zna{ajo 
pribli`no 41,6 milijona evrov. Dodatne informacije o programu 
in razpisu najdete na spletni strani http://europa.eu.int/comm/
energy/intelligent/index_en.html.

V Centru Evropa, Informacijskem centru Delegacije 
Evropske komisije v Sloveniji na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, 
bo v sredo, 14. januarja 2004, od 14. do 17. ure, 
informativni dan za program Intelligent Energy - Europe 
(Inteligentna energija za Evropo). Na informativnem 
dnevu bo predstavljen celoten program za obdobje 
2003 do 2006, letne prioritete na vseh {tirih podro~jih 
delovanja, ki jih program pokriva, in razpis, ki ga je 
Evropska unija objavila 2. decembra 2003 in bo odprt do 
30. aprila 2004. Informativni dan pripravlja AURE, udele`il 
pa se ga bo tudi predstavnik Evropske komisije. Dodatne 
informacije na spletni strani http://www.gov.si/aure/.

Poleg vertikalnih vklju~uje razpis tudi horizontalna prednostna 
podro~ja za izvajanje projektov in tri glavne vrste dejavnosti:
• splo{ni projekti, pri katerih EU sofinancira do 50 % 


