VABILO
»Načrtovanje, financiranje in izvajanje podnebnih ukrepov v občinah«
- Posvet ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018

petek, 5. oktober 2018, ob 9.30,
Hiša Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Prijave zbiramo do ponedeljka, 1. oktobra 2018.
Spletna prijava na tej povezavi
Občine izvajajo vrsto aktivnosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Ker podpiramo
izmenjavo dobrih praks in izkušenj, smo v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili spletno
aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti. Aplikacija omogoča spremljanje napredka in
prikazuje, kako aktivne so posamezne občine pri izvajanju ukrepov, ki so dobri za naše podnebje.
Med ukrepi v aplikaciji spremljamo energetsko prenovo stavb, vpeljevanje ekološkega kmetovanja,
ločevanje odpadkov, trajnostno mobilnost in druge. Spremljanje omogoča tudi izmenjavo dobrih
rezultatov, idej in izkušenj z različnih področij med občinami.
Ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018 vas vabimo na Posvet o načrtovanju,
financiranju in izvajanju podnebnih ukrepov v občinah. Dogodek je namenjen informiranju,
mreženju in izmenjavi dobrih praks pri izvajanju in spremljanju podnebnih ukrepov med občinami,
institucijami in strokovnjaki.
Med udeleženci pričakujemo župane, državne svetnike, direktorje občinskih uprav, pristojne za
investicije, razvoj in vzdrževanje v občinah, sodelavce ministrstev, pristojnih za spodbujanje ukrepov,
lokalne energetske agencije in izvajalce, pospeševalce in financerje ukrepov na področjih energetske
prenove stavb, daljinske energetike, prostorskega načrtovanja in trajnostne mobilnosti, širšo strokovno
javnost, nevladne organizacije in druge zainteresirane.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na naslovih: marija.kavcic@ijs.si in jure.cizman@ijs.si.

Veselimo se srečanja z vami!
Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega sporazuma.
Projekt izvaja konzorcij, ki ga vodi Institut »Jožef Stefan« (IJS), s partnerji: ELEK, načrtovanje,
projektiranje in inženiring, d. o. o., Gradbeni Inštitut ZRMK (GI ZRMK), d. o. o., Inštitut za ekonomska
raziskovanja (IER), Kmetijski institut Slovenije (KIS), PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Gozdarski
inštitut Slovenije (GIS) in zunanjimi izvajalci.
Več informacij o projektu na https://www.podnebnapot2050.si/ .

Program
9.00

Kava in čaj za dobrodošlico

9.30

Pozdravni nagovori,
prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut »Jožef Stefan«, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Alenka
Štrucl Dovgan, županja občine Divača in predstavnica Skupnosti občin Slovenije

9.45

Vloga občin v dolgoročni strategiji za nizke emisije
Priprava strategije za Slovenijo in vloga občin, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
Priprava strategije EU, Erica Hope, European Climate Foundation - ECF (video)

Kako aktivne so občine pri zmanjševanju emisij TGP?
Predstavitev Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti, mag. Stane Merše, Gašper Stegnar,
Institut »Jožef Stefan«

10.30

Izkušnje in priložnosti za financiranje energetske prenove stavb v
občinah
Zmanjševanje energetske revščina – izkušnje in predlogi, Tadeja Nimac, Center za socialno delo
Zasavje, Enota Zagorje ob Savi, Katarina Trstenjak, Institut »Jožef Stefan«
Novosti na področju energetskega pogodbeništva, mag. Branka Bugarin, projektna pisarna,
Ministrstvo za infrastrukturo, mag. Damir Staničić, Institut »Jožef Stefan«

Omizje
Kdaj prenavljati javne stavbe z energetskim pogodbeništvom – izkušnje iz projektov v občinah:
Alenka Loose, Mestna občina Ljubljana, mag. Branka Bugarin, projektna pisarna, Ministrstvo za
infrastrukturo, mag. Blaženka Pospiš Perpar, Petrol, Rajko Leban, GOLEA
Razprava

12.00

Mreženje in pogostitev

13.00

Podnebni cilji in kakovost zraka v novem ciklu priprave in izvedbe
lokalnih energetskih konceptov
Kaj kaže Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018 in ključni izzivi na področju oskrbe s
toploto, mag. Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«
Spodbude Eko sklada za lokalne skupnosti, Katarina Kafadar, Eko sklad
Spodbujanje razvoja sistemov daljinskega ogrevanja, mag. Erik Potočar, Ministrstvo za
infrastrukturo
Načrtovanje v lokalnih skupnostih – pogled energetskih podjetij, Ljubo Germič, Sekcija za
Daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici
Razprava

14.00

Več o Lokalnem semaforju podnebni aktivnosti, vabilo in usmeritve za
sodelovanje v letu 2019, Gašper Stegnar, Institut »Jožef Stefan«

14:30

Zaključek posveta
Posvet bo moderiral mag. Jure Čižman, IJS-CEU

