
 
 

 
  

 

 

 

  

 

Projekt CLEAN poteka v sodelovanju med devetimi partnerji iz različnih držav v času med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2021. 

Skupni izziv projekta je, kako kar najbolje doseči cilje EU na področju energetske učinkovitosti stavb v evropskih 

regijah. V okviru projekta bo med partnerskimi regijami potekala izmenjava dobrih praks za pametnejšo in boljšo 

energetsko učinkovitost, hkrati pa bomo poskušali izboljšati celotne regionalne politike nizkih emisij ogljika. Izziv, 

ki ga projekt obravnava, je namreč zmanjšati porabo energije v obstoječih ali starejših stavbah, saj so le te 

odgovorne za 40% porabe energije v EU. 

 

POTEK PROJEKTA DO SEDAJ 

V sklopu projekta se je do sedaj naredila diagnoza energetske učinkovitosti vsake regije, dokumentirale so se 

dobre prakse, ki se že dlje časa izvajajo v regijah in organiziralo se je 5 srečanj - študijski obiski za ogled in 

izmenjavo teh dobrih praks projektnih partnerjev, izmenjave osebja ter partnerski sestanki, načrtovala se bo še 

možnost njihove prilagoditve in vključitve v druga okolja. Na ta način poskuša CLEAN identificirati, kaj je potrebno 

izboljšati za doseganje zastavljenih ciljev, torej na kakšen način pripomoči k izboljšanju energetske učinkovitosti. 

Cilj projekta je, da se na osnovi skupnega povezovanja interesnih skupin v regiji v obdobju 2017-2021 izboljša in 

nadgradi različne ukrepe nizko ogljične politike v smeri izboljšanja rezultata energetske učinkovitosti v zgradbah 

v povprečju za 4 % do leta 2022. 

Konkreten cilj projekta je torej, da vsaka posamezna država oz. regija sestavi svoj akcijski načrt, ki vključuje 

izkušnje in rešitve drugih partnerskih regij na dotičnem področju, ki so hkrati prilagojene za integracijo v domači 

regiji. 

Individualni cilj Savinjske regije v sklopu projekta pa je pregled dobrih praks pri izboljšanju energetske 

učinkovitosti stavb v Savinjski regiji. 

 

Na projektu sodelujejo partnerji: 

• ERNACT (Irska) 

• Association for Local 

Authorities Vasternorrland 

(Švedska) 

• Fomento de San Sebastian 

(Španija) 

• Iasi Municipality (Romunija) 

• Cooperative Les 7 Vents 

(Francija) 

• Naples Agency for Energy and 

Environment (Italija) 

• Region of Crete (Grčija) 

• Development Agency of 

Savinjska Region (Slovenija) 

• Regional Council of North 

Karelia (Finska) 
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KICK OFF MEETING V NEAPLJU 

Meseca marca 2017 so se partnerji projekta CLEAN prvič zbrali na skupnem sestanku, kjer so podpisali partnersko 

pogodbo in določili delovni načrt, ki vključuje vse od finančnega okvira do komunikacijskih pravil. Predstavile so 

se posamezne sodelujoče regije, vodilni partner (ERNACT) pa je predstavil naloge, dolžnosti in prispevanje k 

skupnemu cilju, ki se pričakuje od vsake partnerske države. 

PARTNERSKA SREČANJA 

Oktobra 2017 je partnersko srečanje potekalo v Franciji v mestu Caen, kjer je bil projekt uradno predstavljen na 

konferenci, v organizaciji tamkajšnjega projektnega partnerja Cooperative Les 7 Vents. Začetna konferenca, ki je 

združila več kot 70 energetskih strokovnjakov in interesnih skupin, je partnerstvu prinesla priložnost, da ne 

predstavi samo dobre regionalne prakse, ki podpirajo energetsko učinkovitost stavb, temveč tudi omogoči 

izmenjavo znanja in navdiha za skupno izboljšavo regionalnih politik energetske učinkovitosti. 
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Video: https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154184865691479 

PRVO PARTNERSKO SREČANJE V CAENU 

 

Partnerji so si na prvem srečanju 

postavili mejnike za naslednjih 5 let:  

• izvesti analize energetske 

porabe v posameznih regijah, 

• dokumentirati dobre 

regionalne prakse, 

• organizirati študijske obiske za 

nadaljnjo izmenjavo izkušenj s 

partnerji. 
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DRUGO PARTNERSKO SREČANJE V SUNDSVALLU 

V aprilu 2018 je partnersko srečanje potekalo na Švedskem. Predstavljena je bila zakonodaja in delovanje države 

in regije Vasternorrlands v smeri trajnostnega razvoja in napredka pri koriščenju obnovljivih virov. Med 

partnerskimi državami so potekale debate o več primerih dobrih praks: od hiše, zgrajene na severu Švedske, ki bo 

el. energijo pridobivala samo iz solarnih plošč, do uspešnega spodbujanja državljanov, da namesto avtomobila 

uporabijo kolo, ter socialnih stanovanj v katerih podnajemnike učijo varčevanja z vodo, primerne uporabe čistil, 

ločevanja smeti in nazadnje še bolnišnice, ki jo ohlajujejo s taljenjem odpadnega snega, ki ga vozijo iz bližnjega 

mesta. 
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Ob izmenjavah partnerjev potekajo tudi ogledi dobrih praks, ki jih izvajajo posamezne partnerske države, oziroma 

t.i. študijski obiski. 

FRANCIJA: V Normandiji so partnerji obiskali 43 prenovljenih družbenih stanovanj, katerih obnovo je omogočil 

sistem FORES v času od leta 2008 do 2015 ter Quartier Montmorency, kjer so izvedeli več o obnovljenih nizko 

energetskih hišah, saj je bilo območje zgrajeno po drugi svetovni vojni, v času, ko še nikomur ni bilo mar za 

izolacijo stavb. 

 

ŠTUDIJSKI OBISKI 
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ŠVEDSKA: V regiji Vasternorrlands pa so partnerjem predstavili zgoraj omenjeno stanovanje, ki ga uporabljajo v 

učne namene in bolnišnico, kjer zrak in naprave hladijo s sistemom predelovanja odpadnega snega 

V sklopu učnega procesa projekta CLEAN potekajo tudi izmenjave osebja in RASR se je do sedaj udeležil dveh: 

• Finska, regija Severna Karelia – 23.-24. januar 2018 

• Grčija, regija Kreta – 12.-13. junij 2018 

Izmenjave osebja potekajo v  državah, kjer je trenutno energetsko stanje najbolj podobno lastni državi, ali pa se 

tujo regijo izbere glede na podnebje, poseljenost in dobre prakse, ki bi lahko bile zaradi podobnih pogojev 

implementirane tudi pri nas. 

Na Finskem so predstavili Energetski in podnebni program Severne Karelije 2020, ki predvideva nično porabo 

olja in nizko-ogljično območje do leta 2040. Z deležniki so vzpostavili načrt, ki predvideva konkretna dejanja na 

podlagi dosedanjih izkušenj. Partnerji pa so si kot dobre prakse ogledali: bolnišnico, ki jo v poletnih mesecih 

hladijo z mrzlo vodo, sistem, ki pridobiva toploto iz odpadne vode v občini in energetski park Sirkkala, kjer 

preučujejo obnovljive in samooskrbne tehnologije. 

V Grčiji pa so bile predstavljene štiri dobre prakse, in sicer GREEN@HOSPITAL Project, Strategija zelenih univerz, 

uporaba nove LRV fotokatalitske barve in projekt EURONET 50/50, ki smo ga v novejši izvedbi (MAX) 

implementirali tudi v Sloveniji pod vodstvom KSSENE. V Grčiji delujejo predvsem na področju spreminjanja navad 

uporabnikov, kot sta na primer recikliranje in zmanjšanje porabe elektrike in vode z osnovnimi ukrepi, uvajajo 

pa tudi različne sisteme upravljanja z energijo za optimizacijo porabe le-te. 
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  REGIONALNA SREČANJA  

Razvojna agencija Savinjske regije 

se na regionalnih srečanjih 

sestane z deležniki, da predstavi 

napredovanje projekta, od 

dosedanjih aktivnosti do 

načrtovanja prihodnjih. 

 

 Interesnim skupinam so 

predstavljene tuje dobre prakse, 

nato pa potekajo razprave o 

različnih možnostih 

implementacije teh praks na 

slovenskih tleh, prav tako se je 

naredil pregled dobrih praks, ki jih 

izvaja Slovenija oziroma Savinjska 

regija – od delovanja Energetske 

agencije Savinjske, Šaleške in 

Koroške regije - KSSENA, do 

Energetskega upravljanja stavb 

javnega sektorja, katerega izvajajo 

na Šolskem centru Velenje, prav 

tako pa tudi sodelovanje z Mestno 

občino Celje, ki izvaja javno – 

zasebno partnerstvo in načrtuje 

energetsko sanacijo občinskih 

objektov. Kot vzpodbuda za 

prihodnost pa je bil predstavljen 

tudi Energetski koncept Slovenije, 

ki ga pripravlja Ministrstvo za 

infrastrukturo. 

 

 

 

1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN – 16. 6. 2017 – Hiša Emino, Podčetrtek 

2. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH  SKUPIN – 12. 12. 2017 – RASR, Celje 

3. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN – 29. 3. 2018 – MIC, Velenje 

4. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN – 9. 7. 2018 – Na Škaluc, Trobni dol 
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Prva tri regionalna srečanja so bila namenjena predvsem obveščanju interesnih skupin o napredovanju 

projekta in dobrih praksah, ki jih izvajajo tuji partnerji, 4. regionalno srečanje interesnih skupin pa je bilo 

namenjeno organizaciji partnerskega srečanja, ki bo potekalo 12. in 13. septembra v Savinjski regiji. 

Sestavljena je bila operativna ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki bodo na mednarodni konferenci, 12. 

9. 2018 predstavili teme s področja energetske učinkovitosti. 

Sodelovali bodo: 

• dr. Robert Drobnič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo predstavil trenutno 

splošno situacijo v Sloveniji, od zakonodaje do javnih razpisov, 

• dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor, strokovnjakinja s področja skladov in razpisov, bo 

predavala o temi »Od strateških usmeritev do finančne podpore za inovacijske projekte za 

nizkoogljično gospodarstvo«, 

• Cveto Fendre, predavatelj na Šolskem centru Velenje, vodja energetskega inženiringa bo predstavil 

»Energetsko upravljanje stavb javnega sektorja«, dobro prakso, ki jo izvajajo že od leta 2000, 

• Boštjan Krajnc, direktor Energetske agencije KSSENA bo sodeloval s temo »Energetski management 

za lokalne skupnosti«, 

• projektni vodja Mestne občine Celje, Sandi Marzidošek bo predstavil energetsko sanacijo javnih stavb 

v lasti MOC s pomočjo javno zasebnega partnerstva in kohezijskih sredstev, 

• Janez Gorenšek, direktor Inštituta IAMB, ki deluje na znanstveno-raziskovalni ravni s področja 

aplikativne mikologije in biotehnologije bo predaval o inovativnih bioizolacijah, 

• pridružila pa se nam bosta tudi Jernej Stritih, bivši direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe, 

odgovoren za nacionalni program varstva okolja in mednarodno pomoč na področju okolja, vzpostavil 

pa je tudi je sistem podpore nevladnim organizacijam in bil prvi predsednik nadzornega sveta Eko 

Sklada ter Jurij Stritih, s temo »Pregled dobrih praks pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb v 

Savinjski regiji«. 
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PRIHODNOST 

TRETJE PARTNERSKO SREČANJE V SAVINJSKI REGIJI 

12. in 13. septembra 2018 bo Razvojna agencija Savinjske regije gostila 

partnersko srečanje. Potekala bo mednarodna konferenca v sklopu sejma 

MOS, kjer bodo predavatelji govorili o temah kot so: energetski 

management za lokalne skupnosti v skladu s slovensko zakonodajo, 

energetsko upravljanje stavb javnega sektorja, energetska sanacija javnih 

objektov MO Celje, razvoj izolacijskih materialov glivnega izvora ter pregled 

dobrih praks pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb v Savinjski regiji. 

V času dvodnevnega obiska tujih partnerjev pa se bo zvrstilo tudi nekaj 

študijskih ogledov regionalnih dobrih praks. Obiskali bodo Šolski center 

Velenje, kateri daje velik poudarek na energetskem upravljanju svojih stavb 

in energetskem knjigovodstvu, ogledali pa si bodo tudi Energetski poligon 

– MIC (Medpodjetniški izobraževalni center) ter vključujoč laboratorij in 

pasivno hišo, ki so bili zgrajeni predvsem za potrebe raziskav in 

izobraževanja na področju alternativnih virov energije, ter za odkrivanje 

najboljšega možnega energetskega izkoristka obnovljivih virov energije v 

Savinjski regiji. 

Projekt CLEAN bo s koncem prihodnjega leta zaključil svojo 1. fazo; to 

pomeni, da bo do decembra 2019 potrebno izpopolniti  regijske akcijske 

načrte, čemur bo sledila 2. faza, faza implementacije načrta. 
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Projekt bo prispeval k doseganju nacionalnih ciljev in strategije ciljev Evropa 2020, prav tako pa k prednostnemu 

področju 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer k specifičnemu cilju Spodbujanje energetske 

učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno 

z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem.  

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/clean/ 

https://www.facebook.com/InterregCLEAN/?ref=br

_rs 

 

 

 

Iva Zorenč, direktorica 

iva.zorenc@rasr.si 

Sara Chiba 

sara.chiba@rasr.si 

http://www.rasr.si/si/projekti/163 
 

Koordinatorici projekta za Slovenijo na Razvojni agenciji Savinjske regije: 

 

STRATEŠKI PARTNERJI 
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