
 

 

 

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega 

sporazuma.  

 

VABILO 

na posvet 

»Orodja v podporo načrtovanju v občinah« 

petek, 23. 4. 2021, od 10.00 do 12.00 
splet (povezava bo poslana dan pred posvetom) 

Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost vas vabi na predstavitev orodij v 

podporo načrtovanju v občinah, ki smo jih pripravili v okviru projekta LIFE Podnebna pot 

2050.  

Podatke v spletni aplikaciji Lokalni semafor podnebnih aktivnosti smo ponovno osvežili in so 

vam lahko v pomoč pri spremljanju napredka pri izvedbi ukrepov na lokalni ravni. Izdelali pa 

smo tudi novo orodje Preglednik, ki vam lahko služi v podporo načrtovanju rabe energije in 

zmanjšanja emisij v občini in vam bo tokrat predstavljeno prvič. Temelji na izračunih za Celoviti 

nacionalni energetsko podnebni načrt, podatke pa smo sedaj pripravili še na ravni posamezne 

občine. Predstavljamo modula za stavbe in osebna vozila, ki ju dopolnjuje podatkovna baza. 

Orodje je uporabno za vse, ki pripravljajo LEK-e in SECAP-e. Uvodoma bomo spregovorili tudi 

o drugih projektih, ki jih IJS-CEU pripravlja za občine (npr. toplotne karte) ter kaj obsegajo. 

Zaključili bomo s pogovorom o tem, kako orodja lahko uporabljamo in kako naprej.  

Vabimo vse, ki v občinah ali za občine načrtujete ukrepe in pripravljate dolgoročne energetsko-

podnebno vezane načrte občin: izdelovalce lokalnih energetskih konceptov, njihove naročnike v 

občinah, lokalne energetske agencije, razvojne agencije, podjetja za lokalno oskrbo z energijo 

in druge. 

Za spletno prijavo kliknite to povezavo. 

Vljudno vabljeni! 

 

Več informacij o projektu in rezultatih na https://www.podnebnapot2050.si/, 

https://semafor.podnebnapot2050.si/. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgqfTt6alh02qZDGqzV-DVEO-qKzeVa2BezjhJS2UfpJRHPQ/viewform?usp=sf_link
https://www.podnebnapot2050.si/
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Program 

10.00–10.30  Uvod  
 Predstavitev projektov IJS-CEU za občine 

Stane Merše, IJS-CEU 

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti - nove ugotovitve 

Gašper Stegnar, IJS-CEU 

 

10.30–11.10  Novo orodje Preglednik za občine 
 Predstavitev orodja in modula za energetsko učinkovitost stavb 

 Gašper Stegnar, IJS-CEU 

 Predstavitev modula za učinkovitost vozil 

 Marko Kovač, IJS-CEU 

 

11.15–12.00 Razprava in zaključek posveta 
 

Posvet bo moderiral Jure Čižman. 

 

Dodatne informacije: igor.ribic@ijs.si. 

 

Vljudno vabljeni! 
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