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 bo predstavil orodija 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 na lokalni ravni. Izdelali pa smo tudi novo orodje
Preglednik – ilustrativni pripomoček za ogled občinskih projekcij rabe energije in zmanjšanja
emisij na področju osebnih vozil in stavb. Predstavljen bo prvič in upamo, da bo omogočal lažji
vpogled v številne pridobljene podatke in projekcije, pridobljenih na izračunih za Celoviti
nacionalni energetsko podnebni načrt. Modula za stavbe in osebna vozila sta v obliki pregledne
tabele, ki podatke črpata iz priloženih podatkovnih baz. 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) in kaj obsegajo. Posvet bomo zaključili s
pogovorom o uporabi predstavljenih orodjih in izmenjavo idej glede prihodnjih aktivnosti.
Vabimo vse, ki načrtujete občinske ukrepe in pripravljate lokalne dolgoročne energetskopodnebno načrte: izdelovalce lokalnih energetskih konceptov, njihove naročnike v občinah,
lokalne energetske agencije, razvojne agencije, podjetja za lokalno oskrbo z energijo in ostalo
zainteresirano javnost.
Za spletno prijavo kliknite to povezavo.
Vljudno vabljeni!

Novo orodje Preglednik bo od petka 23. 4. dostopno na tej povezavi.

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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