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Rešitve, ideje in primeri dobrih praks na področju energetskega 
upravljanja v javnem sektorju! 

 

    

Teme ……. 

 

Dragi bralci,  
 

vabljeni k prebiranju NOVIC projekta EMPOWER! 
 

Partnerji projekta so bili v tem obdobju zelo aktivni. Organizirali so dve 
strokovno tehnični delavnici, osredotočeni na medregionalno izmenjavo 
izkušenj. Partnerji in njihovi deležniki so pridobili veliko zanimivih spoznanj, 
si izmenjali ideje, znanja in med sabo delili izkušnje. 
  
V tej izdaji novic boste našli informacije o izvedenih in načrtovanih 
aktivnostih v naslednjem obdobju. 
  
Spletna stran projekta EMPOWER je odličen vir informacij, kjer boste našli 
novice o projektu, razne zanimivosti, dogodke aktivnosti in rezultate. 
Spremljajte nas na  www.interregeurope.eu/empower.   
 

Želimo vam prijetno in zanimivo branje!  
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Cilji EMPOWER 
 

 

 

S projektom želimo doseči 
zmanjšanje emisij CO2 v 
stavbah z boljšim sistemom 
energetskega upravljanja in 
uporabo novih tehnologij ter 
povečati naložbe v energetsko 
učinkovitost stavb.  
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Več informacij na: 
www.interregeurope.eu/empower 

 
 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/empower


 
 

 
 

Novico o tehničnih delavnicah 
 

Tehnični delavnici na katerih so udeleženci pridobili informacije in hkrati povečali svoje znanje na področju 
energetskega in finančnega upravljanja z energijo, sta gostila dva izmed partnerjev.  Obe delavnici sta bili ključni 
pri utrditvi učnega procesa med projektnimi partnerji. Strokovnjaki, povabljeni s strani projektnih partnerjev, 
bodo pomagali njihovim regionalnim zainteresiranim stranem uvesti primere dobrih praks v politiko v vsaki 
partnerski regiji in jim pomagali pri pripravi regionalnih akcijskih načrtov. 

 

Tehnična delavnica “Energetsko spremljanje, regulacija in upravljanje” 
Tema prve delavnice je bila energetsko upravljanje. Organizirana je bila v mesecu oktobru 2018, v Lizboni. Gostil 
jo je projektni partner AGENEAL. Udeležencev je bilo okoli 35 udeležencev. Med njimi tudi lokalni in mednarodni 
strokovnjaki s področja upravljanja z energijo, ki so bili povabljeni s strani partnerjev. Vsebina se je nanašala na 
spremljanje rabe energije, regulacijo in na energetsko upravljanje. Predstavljene so bile dobre prakse, katerim 
so sledile poglobljene razprave o tehničnih, finančnih in socialnih vprašanjih, povezanih z energetskim 
spremljanjem in upravljanjem v javnih stavbah.  

 
Glavni cilj vseh predstavitev je bil zmanjšati porabo energije in s tem zmanjšati emisije ogljikovega dioksida. 
Projekt EMPOWER je v okviru prve delavnice združil moči in ideje za zmanjšanje porabe energije v stavbah z 
evropskim projektom QUANTUM. Več  

 

   
    

Delavnica – Inovativni finančni instrumenti v Magdeburgu 
Druga tehnična delavnica je bila usmerjena na finančne instrumente in je bila v decembru 2018 organizirana v 
Magdeburgu v Nemčiji. Gostila jo je Razvojna banka Saxony-Anhalt. 
 
Tehnična delavnica je partnerjem ponudila priložnost za sodelovanje pri ustvarjanju inovativnih finančnih 
instrumentov. Partnerji so pridobili veliko strokovnih mnenj iz vseh partnerskih regij. Delavnica se je začela s 
pregledom evropskega okvira za finančne instrumente, ki ga je predstavil organ upravljanja za ESRR in ESS v 
Saxony-Anhalt. Partnerji so spoznali več že obstoječih modelov financiranja, ki se že uporabljajo. Strokovnjaki iz 
Švedske, Francije, Španije in Nemčije so predstavili podroben vpogled v konkretne primere za uporabo Obveznic 
zelenega učinka, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, 
Crowdfundinga in Energetskega pogodbeništva. Ob koncu sta bila predstavljena dva primera s strani banke, ki 
sta pojasnila bančna merila za financiranje projektov energetske učinkovitosti. Več 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/4360/1st-workshop-on-energy-monitoring-in-almada/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/4689/2nd-workshop-on-financial-instruments-in-magdeburg/


 
 
 

 
 

 

 
Po zaključku obeh tehničnih delavnic bodo primeri dobrih praks uvoženi v politiko v vsaki partnerski regiji 
preko regionalnih akcijskih načrtov, pripravljenih s strani vsakega izmed partnerjev. 
 
Vabljeni tudi k ogledu primerov dobrih praks projekta EMPOWER na spletni strani GOOD PRACTICES 
REGISTER. 
 

 
 

Projektni sestanek #4 
 

Četrti sestanek projekta Empower je meseca oktobra 2018 gostil partner AGENEAL, Lokalna energetska 
agencija Almada. 

 

Ob začetku sestanka je partnerje pozdravila dr. 
Vlasta Krmelj v vlogi vodilnega partnerja 
projekta. Četrto srečanje je bilo priložnost za 
spremljanje dosedanjih dosežkov projektnih 
partnerjev ter za izmenjavo in načrtovanje 
pomembnih ukrepov in nadaljnjih korakov, ki jih 
je treba izvesti v naslednjih mesecih. Partnerji so 
si izmenjali informacije, novice in izkušnje o delu 
v zadnjih 6 mesecih. 

 
 

 

 
 

EMPOWER vstopa v novo obdobje 
 

Aktivnosti projekta prehajajo iz obdobja učenja in izmenjave izkušenj v obdobje priprave regionalnih akcijskih 
načrtov za zmanjšanje rabe energije. 
 

V zadnjih mesecih so bili projektni partnerji osredotočeni predvsem na izvedbo Peer Review dogodka in na 
študijske oglede, kjer so si izmenjali informacije, izkušnje in ideje. Študijski ogledi so udeležencem omogočili, da 
se v realnosti seznanijo s finančnim  in energetskim upravljanjem v lokalnih skupnostih. Pripravljen in sprejet je 
bil tudi Register primerov dobrih praks na tem področju. Organizirani sta bili dve tehnični delavnici, prva na 
Portugalskem v zvezi s spremljanjem rabe energije, in druga, v Nemčiji, o financiranju energetskih projektov. 
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https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1522059364.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1522059364.pdf


 

 
 

Kaj je novega na spletni strani EMPOWER?  
 

Spletna stran projekta www.interregeurope.eu/empower se nenehno  
posodablja! V tem obdobju je bilo veliko novosti zapisanih predvsem v zavihku 
knjižnica in med novicami: Vabljeni, da si preberete članke o študijskih obiskih, ki so 
jih gostili projektni partnerji, tehničnih delavnicah, Register primerov dobrih praks, 
projektno bošuro in nekaj člankov, vezanih na aktivnosti projekta, ki so bili objavljeni 
v različnih regionalnih medijih. 
 
V kolikor potrebujete več informacij o primerih dobrih praks po vsej Evropi, obiščite 
spletno povezavo Interreg Europe Policy Learning Platform! 

 

 
 

Projektni partnerji in kontakti 
 

Za več informacij kontaktirajte vodilnega projektnega partnerja in vodjo komunikacije Energetsko agencijo za  
Podravje - zavod za trajnostno rabo energije v Mariboru, v Sloveniji. 

 

 

dr. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 
 

https://www.facebook.com/Empower0/  
 

https://twitter.com/interregempower  

 
 

 

Projektni partnerji 
 

 Energetska agencija za Podravje (SIovenija) (vodja projekta) 

 Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (Portugalska) 

 Southern Regional Assembly (Irska) 

 Florentine Energy Agency (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) 
 

 

 

 

 

 

Za vsebino novic je odgovoren avtor in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije. 
. 
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