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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 zaposleni s pripravo 
Regionalnih akcijskih načrtov (RAP), ki temeljijo na primerih dobrih praks, 
študijskih obiskih in medregionalnih izmenjavah izkušenj, znanja in idej v 
času trajanja projekta. 

  
V tej izdaji novic boste našli informacije o izvedenih aktivnostih v preteklem 
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!  
 

 

Pripravljeni na vstop v naslednjo fazo projekta! 

 

 

 

 

 
 

 EMPOWER Regionalni akcijski 
načrti!  
 

 Projektni sestanek #6 
 

 Kaj je novega na spletni strani 
EMPOWER? 

 

 Projektni partnerji in kontakti 
 
 
 

 

 

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


 
 

 
 

EMPOWER Regionalni akcijski načrti 
 

V tem obdobju so partnerji projekta EMPOWER dokončno pripravili in oblikovali svoje Regionalne akcijske 
načrte (RAP), ki so sedaj pripravljeni na dejansko izvajanje v naslednji, drugi fazi projekta. 
 

Akcijski načrt, vsakega posameznega partnerja, vsebuje podrobnosti o tem, kako bodo znanje in izkušnje 
pridobljene v času trajanja projekta uporabljene za izboljšanje regionalnih instrumentov politik v vsaki 
partnerski regiji. Akcijski načrti določajo številne ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, njihov časovni okvir, glavne 
vključene akterje, stroške in vire financiranja. V nadaljevanju je kratka predstavitev vsakega izmed njih.  

 
Regionalni akcijski načrt ENERGAP   
 

ENERGAP je pripravil Regionalni akcijski načrt za 
izboljšanje upravljanja občinske energetske politike 
in za izvedbo pilotnega projekta socialnih stanovanj 
za reševanje energetske revščine. Namen načrta je 
podpreti tekoče aktivnosti na področju 
energetskega in finančnega spremljanja ter 
izboljšanje upravljanja z energijo v javnih stavbah v 
Mestni občini Maribor, da bi dosegli vsaj 10% 
prihranek energije in CO2 ter z izboljšanim 
energetskim upravljanjem dosegli dolgoročne 
prihranke. Del načrta je namenjen socialnim 
stanovanjem in spremljanju boja proti revščini, kot 
zelo pomembnemu delu trajnostnega 
energetskega razvoja v mestu Maribor. Upravljanje 
z energijo je zelo pomembno in vključuje tudi  
spremembe v vedenju uporabnikov.  
 

Zbiranje podatkov je le prvi korak k razvoju novih znanj in kompetenc, ki so ključne za uspešno dolgoročno 
upravljanje z energijo v javnem sektorju (glej fotografijo). 
  
 

 

 

Regionalni akcijski načrt SRA  
   

SRA želi z Regionalnim akcijskim načrtom izboljšati operativni program 
Južne in Vzhodne regije, ki sodeluje z Mestnim svetom Cork. Z njim 
želijo izvesti Pilotni primer - vgradnjo opreme za upravljanje in 
spremljanje energije za izračun natančne porabe energije številnih enot 
socialnih stanovanj pred in po temeljiti prenovi.  
 
Pilotni primer bo lokalnim oblastem omogočil, da ocenijo spremembo 
vedenja glede energetske učinkovitosti, ki jo bodo dosegli najemniki 
socialnih stanovanj, s čimer bodo zmanjšali emisije CO2 in pomagali Irski 
pri doseganju ciljev glede emisij ogljika. Ob uspešnem zaključku tega 
pilota se pričakuje, da bodo pri odločanju to prakso vključile tudi lokalne 
oblasti. 
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Regionalni akcijski načrt Santander  
 

V okviru platforme Santander Smart city se 
razvija in vključuje stroškovno učinkovit 
sistem spremljanja energije za javne 
zgradbe, ki bo omogočil vzpostavitev in 
vzdrževanje dolgoročnega spremljanja 
porabe energije, stroškov energije in emisij 
CO2, kot tudi kazalnike energetske 
učinkovitosti. V sodelovanju z občinskim 
osebjem, povezanim z energijo, se določita 
prilagojeni nadzorni plošči: ena za nosilce 
odločitev (nadzor na visoki ravni) in druga 
za tehnike (podrobnejši nadzor). 
 
Poleg tega bo dostop do arhivskih podatkov 
o energiji (od leta 2015 do danes) omogočil 
količinsko opredelitev izvedenih ukrepov za energetsko učinkovitost in ocenjevanje naložb v primerjavi z 
doseženimi prihranki; dajal bo prednost naložbam v energetsko učinkovitost na podlagi analiz razpoložljivih 
zanesljivih informacij in odkrival nenavadne porabe. 

 

Regionalni akcijski načrt AGENEAL  
 

Akcijski načrt lokalne agencije za upravljanje 
z energijo ALMADA se osredotoča na "Javne 
zgradbe z nizkimi emisijami ogljika: 
energetska učinkovitost v FMRC". FMRC je 
kulturna zgradba, ki jo vodi Mestni svet 
Almade. Trenutna izvajanja v zgradbi so 
usmerjena v povečanje energetske 
učinkovitosti, zmanjšanje porabe energije in 
izboljšanje toplotnega udobja med 
uporabniki in obiskovalci.  
 

Glavni rezultati takšnega ukrepa so: 
Izboljšanje energetske učinkovitosti 
(energijski razred: od C do A +); Zmanjšanje 
porabe energije za 68 %; Izboljšanje okoljske 
učinkovitosti (zmanjšati emisije CO2 v 69 %); 
Učinkovita ocena intervencije, povezane z uvedbo orodij EM-IKT v stavbi; Izboljšanje strategije, ki sledi 
Lizbonskemu regionalnemu operativnemu programu (osredotočenje na glavno prednost, kot je povečana raven 
udobja za uporabnike stavb). 
 

Predvideni stroški za izvedbo ukrepa "Javne stavbe z nizkimi emisijami ogljika: Energetska učinkovitost v 
FMRC" znašajo 403 877,00 € in ga bo sofinanciral Lizbonski regionalni operativni program (ROP) 2014–2020 
do višine 200 000,00 € ter lastna sredstva mestnega sveta. 
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Regionalni akcijski načrt MAE 
 

Regionalni akcijski načrt Agencije za energijo MAE 
sestavljata 2 ukrepa: Ukrep 1: Izvajanje spremljanja 
energije v finančnih projektih iz osi IV ROP in Ukrep 2: 
Izvajanje spremljanja energije v projektih financiranih iz 
energetskih posojil. 
 
Ker je spremljanje energije in upravljanje z energijo le 
neobvezno izboljšanje in ni obvezen element nobenega 
projekta, ki se financira iz regionalnega operativnega 
programa, je energetska agencija MAE z Akcijskim načrtom 
uspela izboljšati politiko in vnesti novo zahtevo, ki se 
nanaša na financiranje projektov iz ROP ali na pridobitev 
posojil za energetske projekte (obvezen nadzor energije). S 
tem bodo novi energetski projekti na Poljskem lahko 
dosegli boljše rezultate in dosegli večje prihranke tako na 
finančni kot tudi na energetski ravni. 

 

Regionalni akcijski načrt Kalmar  
 

Regionalni akcijski načrt v okrožju Kalmar se 
osredotoča na dva ukrepa. Ukrep 1 je 
nadzorovanje porabe energije v šoli. Sistem 
bo spremljal porabo energije na ravni celotne 
stavbe, da bo zagotovil dober pregled nad 
porabo energije in vode. Spremljal bo 
električno energijo za upravljanje stavbe 
(črpalke, prezračevanje, dvigala, grelnike, 
kotle, zunanjo svetlobo,…) pa tudi porabo 
električne energije za uporabnike stavbe 
(pisarniška oprema, pralnica, kuhinja, notranja 
razsvetljava,…). Ukrep 2 je razvoj 
metodologije za vizualizacijo nadzorovane 
energije. Vnos podatkov bo omogočil dostop 
do različnih uporabnikov za zagotovitev 
energetske učinkovitosti. Med zadnjim 
regionalnim srečanjem interesnih skupin v 
decembru je potekala razprava o spremljanju 
energije in energetski strokovnjak, Daniel Svensson je dal širok vpogled v to, kako izračunati in kako izvajati 
energetske ukrepe v javnem sektorju. Finančna strokovnjakinja, Ann Sörman pa je skupaj z izkušenimi 

zainteresiranimi stranmi navedla nekaj primerov financiranja z zelenimi obveznicami. 
 

Regionalni akcijski načrt Saxony-Anhalt  
 

Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) je po skoraj treh letih priprav, sodelovala s svojimi regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi, lastnikom politike in regionalno energetsko agencijo pri oblikovanju Regionalnega 
akcijskega načrta EMPOWER za območje Saxony-Anhalt. 
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V njenem središču se bo politična direktiva 
STARK III plus ESRR (SIII +) izboljšala s tremi 
različnimi ukrepi:  
1) Uvedba enostavnega sistema za spremljanje 
energije (EMS) za vse projekte SIII + z namenom 
izboljšanja upravljanja z energijo in izkoriščanja 
potencialov za varčevanje z energijo. 
2) Vzpostavitev osrednje baze podatkov, 
povezane z novim sistemom SIII + EMS z orodji 
za ocenjevanje, da se lahko spremljajo podatki z 
namenom izboljšanja postopkov političnega 
odločanja.  
3) Obvezno usposabljanje za upravljavce in 
uporabnike stavb v obdobju izvajanja sistema 
SIII +, z namenom ozaveščanja o energetski 
učinkovitosti in podpiranju boljšega spremljanja 
in upravljanja  z energijo. Vse te dejavnosti 
povezuje regionalna agencija za energijo LENA, ki bo delovala kot novi sistemski administrator in bo novi 
sistem SIII + vključila v svoje dejavnosti za podporo energetskega upravljanja na Saškem-Anhalt. 

 
Regionalni akcijski načrt ARRR  
 

Akcijski načrt Toskane, sestavljen po mesecih 
izmenjave dobrih praks s projektnimi partnerji, 
zlasti z mesti: Rennes (Francija), Santander 
(Španija) in Magdeburg (Nemčija), temelji na 
treh ukrepih:  
1) Izboljšati spremljanje energije v regionalni 
strategiji. Regija Toskana je odobrila javni razpis 
»Por Fesr 2014–2020 – Energy«, ki podpira za 
53 milijonov EUR projektov, ki se nanašajo na 
učinkovitost v javnih zgradbah. Poziv je bil zelo 
uspešen: 220 organizacij (občine, zdravstvene 
ustanove in drugi javni organi) je predstavilo 
296 projektov za energetsko izboljšanje stavb. 
Ker jih je veliko izmed njih predložilo 
pomanjkljive predloge glede spremljanja 
energije, se je projekt EMPOWER v sodelovanju 
s pokrajino Toskana vključil v izboljšanje vsaj 10 
izmed predstavljenih projektov.  
2) Vzpostaviti nov sistem spremljanja podatkov o regionalnih stavbah s CET (CET - Consorzio Energia 
Toscana je javno podjetje v lasti regije Toskana).  
3) Razviti pametno nadzorno sobo v Firencah, ki vključuje spremljanje ne le prometa in javne razsvetljave, 
temveč tudi porabe električne energije, plina in vode v javnih zgradbah.  
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Regionalni akcijski načrt Lorient  
 

Regionalni akcijski načrt je bil predstavljen v 
Lorientu, v Franciji, 25. septembra 2019. Mestni 
svet Lorient je napovedal sodelovanje, ki je 
organizirano v okviru Regionalnega akcijskega 
načrta med lokalnimi partnerji: regija Brittany, v 
okviru projekta SMILE smartgrids in Aglomeracije 
Lorient, v okviru lokalnega podnebnega, zračnega 
in energetskega načrta ter lokalne digitalne sheme. 
Te politike bodo lahko neposredno upoštevale 
spoznanja projekta EMPOWER prek Regionalnega 
akcijskega načrta. Začelo se bo tesno sodelovanje 
na področju digitalizacije energije. Njihov namen je 
združiti širok nabor lokalnih pobud in znanja na 
področju optimizacije infrastrukture in digitalnih 
storitev za energetski prehod ozemelj. 
 

 
 

Projektni sestanek #6 
 

20. novembra 2019, je SRA, v najstarejšem mestu na Irskem, v Waterfordu, gostila medregionalno 
srečanje partnerjev projekta EMPOWER. Mesto so ustanovili Vikingi, leta 914. Srečanje je bila priložnost 
za načrtovanje in spremljanje izvajanja Regionalnih akcijskih načrtov v 2. fazi projekta. 
 

Partnerje sta pozdravila Rose Power in pomočnica direktorja SRA. Srečanje je bilo namenjeno spremljanju 
dosedanjih dosežkov projektnih partnerjev ter izmenjavi in načrtovanju ukrepov in nadaljnjih korakov, ki jih 
je treba izvesti v naslednji fazi projekta. Partnerji so si izmenjali informacije, novice in izkušnje, med drugim 
tudi o: zaključkih iz delavnic in sestankov z deležniki, registru primerov dobrih praks, platformi na spletni 
strani projekta, poročilu iz komunikacije in diseminacije, prihodnih načrtih za naslednjo fazo projekta ter 
imeli kratke predstavitve Regionalnih akcijskih načrtov. Več 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/6997/6th-empower-meeting-in-waterford-ireland/


 
 
 
 

 
 

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) 

 Regional Resource Recovery Agency, ARRR (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 (ES) 
 

 

 

 

 

 
 

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