Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega
sporazuma.

VABILO

»Financiranje in načrtovanje
sistemov daljinskega ogrevanja«

petek, 11. 5. 2018, ob 9.00
velika sejna dvorana ARSO (4. nadstropje), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Delavnica je namenjena izmenjavi stališč, identifikaciji skupnih točk, iskanju rešitev in
oblikovanju predlogov za izboljšave na področju spodbujanja sistemov daljinskega
ogrevanja.
Izhodišče za razpravo je publikacija Podnebno ogledalo 2018, Ukrep v središču – Spodbujanje
sistemov daljinskega ogrevanja ki vključuje pregled stanja na področju daljinskega ogrevanja v
Sloveniji, ki je zlasti pomembno za doseganje sinergij podnebne politike z ukrepi varstva zraka.
Na delavnici se bomo osredotočili na podpore razvoju sistemov daljinskega ogrevanja in
sicer vidike financiranja in načrtovanja. Uvodoma bodo stanje osvetlili predstavniki
Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za Direktorat za
prostor, graditev in stanovanja, EKo sklada in s stališča gospodarstva predstavniki interesnih
združenj. Sledi moderirana razprava in delo po skupinah, čemur bomo posvetili največ časa.
Vabljeni pristojni za spodbude sistemov daljinskega ogrevanja iz ministrstev in drugih
državnih organov, zainteresirani nosilci razvoja iz podjetij za oskrbo z daljinsko toploto
in občin, izdelovalci lokalnih energetskih konceptov, interesna združenja in širša
strokovna javnost ter okoljske nevladne organizacije. Prosimo vas, da se na dogodek
prijavite do srede, 9. 4. 2018. Dodatne informacije: jure.cizman@ijs.si in
andreja.urbancic@ijs.si. Število mest je omejeno!

Spletna prijava
elektronska prijavnica kliknite tukaj

Vljudno vabljeni!

Več informacij o projektu in Podnebne ogledalu na https://www.podnebnapot2050.si/
Program
9.00

Pozdrav
mag. Stane Merše, IJS-CEU

I. sklop: Finančne in druge spodbude
9.10

Sedanje stanje in načrtovane izboljšave spodbujanja sistemov DO
mag. Jani Turk, Andreja Benedik-Belavić, oba Ministrstvo za infrastrukturo, mag.
Hinko Šolinc, Eko sklad
Pogled energetskih podjetij na spodbude in ovire pri financiranju razvoja
sistemov daljinskega ogrevanja
Ljubo Germič, predsednik Sekcije za Daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici,
in predstavnik (vabljen) Slovenskega združenja za energetiko

9.40

Delo po skupinah: Kako zagotoviti stabilne in predvidljive spodbude za
sisteme DO?
Kje so ovire pri financiranju razvoja sistemov DO? Kako zagotoviti sistemske vire
financiranja? Kako jih, usmerjati, da bodo učinki na zmanjševanje emisij TGP
največji? Kateri finančni instrumenti so najustreznejši? Kako spodbujati dodatno
priključevanje na sisteme DO? Kako financirati pripravo projektov?

10:45

Odmor

II. sklop: Načrtovanje sistemov DO
11:15

Lokalni energetski koncepti (LEK) in občinski prostorski načrti (OPN)
Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
in predstavnik (vabljen) Ministrstva za okolje in prostor - Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja

11:30

Delo po skupinah: Kako nadgraditi LEK-e, da bodo boljši, bolj izvedljivi?
Kako s povezovanjem LEK-ov in OPN omogočiti izvedbo projektov? Kako vključiti
vsebine LEK-ov OPN? Katere strokovne podlage potrebujemo na državni ravni?

12:45

Povzetek ugotovitev

13:00

Zaključek delavnice
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