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PRIHRANIMO ENERGIJO, DENAR IN ZNIŽAJMO 
EMISIJE CO2! 

Novice št. 1 - junij 2017 

REŠITVE, IDEJE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA V 
JAVNEM SEKTORJU!  

Projekt medregionalnega sodelovanja na področju izboljšanja strategij nizkoogljičnega gospodarstva 

 

Vabljeni k prebiranju NOVIC projekta EMPOWER! 

Po letu priprav se je v mesecu januarju pričelo izvajanje mednarodnega 
projekta EMPOWER. 

 

9 partnerjev iz 9 držav bo s podporo programa Interreg Evropa, preko Evropskega 

sklada za regionalni razvoj, iskalo in razvijalo najboljše možne načine 

energetskega upravljanja v javnih stavbah z uporabo dinamičnega spremljanja 

energetske učinkovitosti in z izboljšanim strateškim načrtovanjem!  

S projektom želimo doseči dva cilja: 

 zmanjšati emisije CO2 v stavbah z boljšim sistemom energetskega 

upravljanja in uporabo novih tehnologij; 

 povečati naložbe v energetsko učinkovitost stavb. 
 

Pridružite se nam! 

Spremljajte naše rešitve, ideje in primere dobrih praks na področju 
energetskega upravljanja v javnem sektorju! Skupaj prihranimo 

energijo, denar in znižajmo emisije CO2! 

www.interregeurope.eu/empower 

 

Teme… 

Zakaj EMPOWER? 

Pričetek projekta! 

Ključno je sodelovanje, pridobivanje 
novih znanj in izmenjava izkušenj!  

Spoznajte partnerje! 

 

Kontakti 

Southern Regional Assembly, 
Waterford, Ireland 
Ms. Siobhán Rudden 
srudden@southernassembly.ie 
 
Energetska agencija za Podravje – 
zavod za trajnostno rabo energije, 
Maribor, Slovenija 

   dr. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si  
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Zakaj zmanjšanje emisij CO2 in zakaj EMPOWER? 

 

Samo zgradbe predstavljajo 40 % potreb EU po energiji in 36 % emisij CO2. V povezavi z ambicioznimi cilji (na področju 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije), ki so zapisani v strategiji Evropa 2020, smo 
se partnerji projekta EMPOWER odločili, da skupaj proučimo izzive in priložnosti, kako zmanjšati rabo energije in poiskati 
finančna sredstva za povečanje energetske učinkovitosti. 
 
Cilj medregionalnega sodelovanja partnerjev iz 9 regij je izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja 
energetske učinkovitosti v stavbah v povezavi z inovativnimi finančnimi instrumenti, s ciljem zmanjšanja emisij CO2. 
 

 

Izboljšanje energetske učinkovitosti! 

Projekt EMPOWER želi izboljšati energetsko učinkovitost v javnem sektorju, zmanjšati 
rabo energije in stroške zanjo ter povečati investicijska vlaganja v energetsko sanacijo 
javnih stavb. Povečati želi sodelovanje med ministrstvi in občinami z namenom lažjega 
pridobivanja finančnih sredstev in sodelovnja pri oblikovanju ukrepov. Skupaj bomo lažje 
dosegli zastavljanje cilje, opredeljene v  državnih strategijah in lokalnih energetskih 
konceptih.   
 
Partnerji projekta EMPOWER želimo dokazati, da lahko s spremljanjem prihrankov 
zagotovimo finančnim inštitucijam dovolj informacij glede koristnosti in prednostih 
dolgoročnih naložb v upravljanje z energijo.  

 

V okviru projekta bodo potekale aktivnosti izmenjave izkušenj in znanj na področju 
energetskega upravljanja v javnem sektorju! Ogledali si bomo primere dobrih praks v tujini, 
organizirali strokovne delavnice in srečanja! 
 

PRIDRUŽITE SE NAŠI DELOVNI SKUPINI! 
 

 

EMPOWER Kick-Off sestanek, Maribor, januar 2017 

“Kick -Off” - prvi sestanek v 
Mariboru 

Prvi sestanek projektne skupine EMPOWER je 
potekal v Mariboru, v mesecu januarju 2017.  

Energetska agencija za Podravje je predstavila 10-
letne izkušnje in znanja na področju energetskega 
upravljanja v regiji. Ponosni smo, da lahko izkušnje iz 
Maribora delimo širom EU in da mednarodni 
energetski strokovnjaki potrjujejo, da smo na pravi 
poti. 
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Zainteresirane strani (deležniki) so ključne: Strokovni pregled energetskih 
strategij: »Peer Review« delavnica v Benetkah 

Projektni partnerji morajo za uspešno izvedbo ciljev pri izvajanju aktivnosti 
sodelovati tudi s ključnimi deležniki v svojih regijah (predstavniki politike, 
lokalni in regionalni upravni organi, javna in zasebna podjetja,…).  
  

Delavnica (Peer Review) projekta EMPOWER je potekala v mesecu marcu 2017 
v Benetkah. Na njej so udeleženci razpravljali o svojih regionalnih energetskih 
politikah in medsebojno ocenili, kako doseči izboljšanje teh politik. Z različnimi 
metodami in pristopi je preko 30 udeležencev analiziralo obstoječe stanje, 
iskalo prednosti in slabosti, priložnosti in izzive na področju energetske 
učinkovitosti v stavbah in financiranja ukrepov zmanjšanja rabe energije.  

 

Vsak partner je na podlagi tega pripravil regionalni akcijski načrt s potrebnimi 
ukrepi, kako pristopiti k energetskem upravljanju in spremljanju rabe energije 
ter financiranju energetskih sanacij. Eden izmed najpomembnejših ukrepov je 
tudi način izvajanja dejavnosti informiranja in izobraževanja ter aktivnega 
vključevanja vseh tistih, ki so posredno ali neposredno povezani z varčevanjem 
z energijo. V jesenskem času bodo v okviru projekta izvedeni tudi študijski 
obiski in tehnične delavnice, na katerih bodo prisotni tudi vsi ključni 
odločevalci in zainteresirane strani posameznih regij. 
 

 

 
 

 
Peer Review, Benetke, marec 2017 

 

Spoznajte partnerje EMPOWER 
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Vodja projekta 

Energetska agencija za Podravje - zavod za trajnostno rabo energije (Slovenija)  

Energetska agencija za Podravje (Energap) deluje s svojimi projekti na področju mesta Maribor in v njegovi okolici v 
Vzhodni Sloveniji. Energap je vodilni partner projekta EMPOWER in je odgovorna za projektno in finančno upravljanje 
projekta. 
 

Projektni partnerji 

 Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (Portugalska) 

Southern Regional Assembly (Irska) 

Veneto Region (Italija) 

Municipality of Lorient (Francija) 

Energy Agency for Southeast Sweden (Švedska) 

Mazovia Energy Agency (MAE) (Poljska) 

Development Bank of Saxony-Anhalt (Nemčija) 

Santander City Council (Španija) 

 

   

  

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


