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• V projektu sodeluje 12 nevladnih okoljskih organizacij iz 10 
držav: 

• Velike Britanije, Nemčije, Belgije, Francije, Italije, Avstrije, 
Češke, Madžarske, Romunije in Slovenije 

• Cilj je povezati skupnosti (na podeželju), da sestavijo skupne 
Trajnostne energetske akcijske načrte, tako da bi dosegle 
energetsko samozadostnost na osnovi lokalnih obnovljivih 
virov 



• Pomemben cilj je spodbuditi čim več občin, da 
se povežejo v Konvencijo županov in jim 
pomagati pri izpolnjevanju obvez 

• Predvsem pri izpopolnitvi Lokalnega 
energetskega koncepta v Trajnostni energetski 
akcijski načrt 

 



• Učinkovit komunikacijski pristop so  

     tekmovanja občin, ki že potekajo v  

     številnih državah, tudi pri nas 

• Cilj projekta je povezati ta tekmovanja na ravni EU 

• Zato se zahvaljujemo Energetika.net, da je pravila 
svojega tradicionalnega tekmovanja dopolnila tako, 
da omogočajo sodelovanje slovenskih občin tudi na 
evropskem primerjanju rezultatov 

• Letošnje zaključno srečanje bo v Nemčiji, v mestu 
Kassel, 24. septembra. 



• Letos smo prvič primerjali slovenske  

     občine, zmagovalke iz preteklih let, s  

     podatki iz dodatnih  vprašalnikov 

• Bolje je videti podatke iz letošnjega natečaja, ki so 
povsem primerljivi z drugimi državami 

• Naša slabost je slab pregled nad obnovljivimi viri pri 
zasebnikih, ki niso priključeni na omrežje, na primer 
biomasni kotli, toplotne črpalke, zbiralniki sončne 
energije 

 



• Potrebna je izpopolnitev državnih  

     statistik z naborom podatkov za 

     občinsko raven za učinkovitejše 

     vodenje energetske politike 

• Zaostajamo pri pregledu nad porabo goriv za 
mobilnost. Zato je načrtovanje ukrepov po občutku 
in rezultati niso merljivi glede na celoten ogljični 
odtis zaradi mobilnosti v neki občini, ker tega 
podatka ni 

• Pomembno zlasti za lokalno mobilnost in kmetijstvo 



• Tretji cilj projekta je ustanoviti Klub za energetiko na 
podeželju Slovenije (KEPS) in se povezati z enakimi klubi, 
ki trenutno delujejo v 9 državah EU 

• Poslanstvo takih klubov je približati izzive trajnostne 
energetike občanom in drugim dejavnikom na podeželju, 
ki z razvojem razpršene proizvodnje in aktivnih omrežij 
postajajo ustvarjalci (in upravljalci) lokalne energetike 



• S to aktivnostjo bi radi povezali številne iniciative in dejavnike 
v Sloveniji v ustvarjalna jedra za trajnostni energetski razvoj na 
mikro ravni na podeželju, tudi v smeri večje samozadostnosti 
in zanesljivosti oskrbe iz lokalnih obnovljivih virov. 

• V ta namen pripravljamo na Inženirski zbornici Slovenije 26. 
septembra posvet  Podnebne spremembe kot poslovna 
priložnost, kjer bomo predstavili ciljno vsebinsko e-platformo 
za trajnostno energetiko 

• Prijazno vabljeni!  

 



Hvala za pozornost! 


