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VABILO NA DELAVNICO 

 

Konvencija županov in postopki za pripravo akcijskega načrta za trajnostno 
oskrbo z energijo (SEAP) 

Izmenjava izkušenj med občinami 
 
 

Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana  
12. julij  2011, ob 9:30 uri, dvorana Urška 

 

Občine, podpisnice Konvencije ţupanov (www.eumayors.eu), se zaveţejo, da bodo oblikovale Akcijski načrt za 
trajnostno oskrbo z energijo (angl. Sustainable Energy Action Plan - SEAP) in z njegovo postopno izvedbo do 
leta 2020 dosegle 20 in več odstotno zniţanje izpusta CO2, pogojenega z rabo energije v občini.  

Akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP), katerega osrednji cilj je pripraviti plan občinskih ukrepov in 
projektov za zmanjšanje z rabo energije pogojenega izpusta toplogrednih plinov, predstavlja v bistvu nadgradnjo 
lokalnega energetskega koncepta (LEK) s poglobljenim načrtom občinskih ukrepov in projektov za zmanjšanje z 
rabo energije pogojenega izpusta toplogrednih plinov. Na podlagi Energetskega zakona občine sedaj intenzivno 
pripravljajo LEK-e, saj se zakonski rok za pripravo konceptov izteče do začetka leta 2012. Doslej je LEK izdelalo 
in sprejelo dobri dve tretjini občin.  

H Konvenciji ţupanov je do junija letos pristopilo ţe 2700 evropskih občin. V Sloveniji sta zavezo ţupanov prvi 
podpisali dve občini: Ljubljana (2009) in Velenje (2010). Nedavno je tudi v Sloveniji pričelo naraščati število občin 
pridiključenih h Konvenciji ţupanov. Prve podpisnice v letu 2011 so občine Ljutomer, Maribor, Beltinci in Vransko. 
Trenutno še deset novih slovenskih občin pristopa h konvenciji.  

Članstvo v Konvenciji ţupanov pomeni jasno izraţeno zavezo za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, 
omogoča pa tudi celo vrsto moţnosti za izmenjavo izkušenj na področju učinkovite rabe energije (URE) ter 
uvajanja obnovljivih virov energije (OVE).  

Projekt IEE come2CoM (2010-2012) na nacionalni ravni podpira pridruţitev občin h Konvenciji ţupanov in 
občinam podpisnicam zagotavlja različne oblike pomoči pri nalogah, ki sledijo podpisu. Ključna med temi 
nalogami je priprava SEAP, kateremu je namenjena ta delavnica. 

Ne le tuje, tudi mnogo slovenskih občin izvaja projekte energijske prenove obstoječih (javnih) stavb (šole, vrtci, 
občinske javne stavbe, stavbe kulturne dediščine) in spodbuja zelo nizkoenergijsko gradnjo v zasebnem in 
javnem sektorju, povečuje deleţ obnovljivih virov v energijski oskrbi, uvaja URE in OVE v javni promet, cestno 
razsvetljavo in podobno. Tovrstne izkušnje celovito povzema projekt IEE INTENSE, trenutno največji projekt v 
okviru programa Intelligent Energy Europe.  
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V okviru programa Intelligent Energy Europe je tudi Skupnost občin Slovenije partner na triletnem projektu 
Covenant CapaCITY, ki se je pravkar pričel in bo občine spodbujal k pristopu v članstvo Konvencije ţupanov. 
Tekom projekta bodo zagotovljena praktična usposabljanja v ţivo in v virtualnem svetu, pisni pripomočki in druge 
oblike podpore.  
 
Na delavnici boste izvedeli: 

o kakšne so obveznosti podpisnikov Konvencije ţupanov,  
o kakšne prednosti prinaša pristop, 
o kako izdelamo SEAP, kako nadgradimo LEK, 
o kako so se prve slovenske občine, podpisnice Konvencije ţupanov, lotile svojih obveznosti, 
o kakšne so moţnosti sofinanciranja naloţb v okoljsko prijaznejše tehnologije URE in OVE, 
o kateri so za občine obetavni ukrepi URE in OVE za doseganje »20-20-20 do 2020« ciljev, 
o načrtovalci, investitorji, izvajalci, lastniki in uporabniki stavb - kaj jih motivira za energetsko učinkovito 

gradnjo/prenovo stavb, 
o energetsko učinkovita in zelena gradnja kot razvojni izziv in priloţnost za lokalno skupnost, 
o kako uspešno vključiti »stran povpraševanja« v načrtovanje in izvedbo stavb, 
o v katerih vlogah se pojavlja občina v procesih in kako jih uspešno odigrati.  

 

Na delavnici želimo spodbuditi izmenjavo izkušenj med občinami, ki so se zavezale k trajnostnemu 
ravnanju z okoljem in energijo. 

 
Na delavnico vabimo ţupane občin in občinske strokovne sluţbe, ostale predstavnike lokalnih skupnosti in drugo 
zainteresirano strokovno javnost.  
Kotizacije za udeleţbo na delavnici ni.  
Prijave sprejemamo do 8. julija 2011. 
Udeleţenci delavnice lahko brezplačno parkirajo na notranjem dvorišču Gospodarskega razstavišča. 
 
Informacije in prijave: Katja Repič, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. , tel.: 01/ 280 8 544, fax: 01/280 8 451, e-
mail: katja.repic@gi-zrmk.si., Erika Osolnik, tel.: 01/280  8 401, fax: 01/280 8 451, e-mail: erika.osolnik@gi-

zrmk.si. 

mailto:katja.repic#gi-zrmk.si
mailto:.osolnik
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PROGRAM DELAVNICE, Ljubljana, 12.7.2011, Gospodarsko razstavišče  

9.00 – 9.30 Registracija udeleţencev 

 Od LEK-a do SEAP-a 

9.30 –  9.45 

 
KONVENCIJA ŢUPANOV - izziv za slovenske občine 
dr. Marjana  Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK 
 

9.45 – 10.15 

 
KAKO IZDELAMO SEAP 
Primoţ Krapeţ, Gradbeni inštitut ZRMK 
 

10.15  - 10.45 

 
IZKUŠNJE LJUBLJANE PRI PRIPRAVI LEK- a in SEAP-a 
Alenka Loose, Nataša Jazbinšek - Seršen  
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja 
 

10.45  - 11.15 Razprava in odmor za kavo 

 IEE INTENSE – CELOVIT PRISTOP K ENERGETSKI UČINKOVITOSTI V OBČINI 

11.15  - 11.30 

 
PROJEKT INTENSE: PRISTOP, DEJAVNOSTI IN REZULTATI 
Blanka Koron, REC Slovenija 
 

11.30 - 12.00 

 
IZKUŠNJE PROJEKTA INTENSE IN PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO 
OSKRBO Z ENERGIJO - deleţniki in procesi  
Andrej Klemenc, REC Slovenija 
 

12.00 - 12.20 

 
KAKO SE LOTITI PRENOVE OBČINSKE STAVBNE KULTURNE DEDIŠČINE - IZKUŠNJE IN 
PRIPOROČILA NA OSNOVI ZASNOVE PRENOVE MESTNE HIŠE NA PTUJU 
Robert Novak, Mestna občina Ptuj 
Oddelek za gospodarske javne sluţbe, investicije, kakovost in gospodarstvo  

12.20 - 12.30 

 
Razprava 

 TRAJNOSTNI IZZIVI V OBČINI – primeri dobre prakse 

12.30 -12.50 

 
LEK in SEAP - IZZIV ZA MESTNO OBČINO PTUJ 
dr. Janez Petek, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje – LEA 
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12.50 - 13.20 Odmor in prigrizek 

13.20 - 13.50 

 
JAVNA RAZSVETLJAVA V OBČINAH, IZZIVI IN PRILOŢNOSTI – IEE ESOLI 
mag. Miha Tomšič, Anja Glušič, Gradbeni inštitut ZRMK 
 

13.50 - 14.20 

 
ENERGIJSKA PRENOVA JAVNIH STAVB -  V TEORIJI IN PRAKSI 
mag. Miha Praznik, Gradbeni inštitut ZRMK 
 

14.20 - 14.50 

 
PRIMERI DOBRE PRAKSE OBČINSKIH PROJEKTOV URE in OVE IN NJIHOVA VLOGA V SEAP 
dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje – EnergaP 
 

14.50 

 
Razprava 
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Poslati: Katja Repič 
faks 01 /280 8 451 

e-mail: katja.repic@gi-zrmk.si 

PRIJAVNICA 
delavnica 
Konvencija županov in postopki za pripravo akcijskega načrta za trajnostnoo oskrbo z energijo (SEAP) 

Izmenjava izkušenj občin na poti k trajnostni oskrbi z energijo 

Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana  
12. julij  2011, ob 9:30 uri, dvorana Urška 
 
občina 

naslov 

kontaktna oseba 

telefon 

el. naslov 

 

 
 
Za delavnico prijavljamo naslednje udeleţence (ime in priimek, funkcija)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kotizacije za udeleţbo na delavnici ni. 
 
 
Datum                                                                   Ţig                                                Podpis odgovorne osebe 
        
 
 


