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V okviru projekta potekajo aktivnosti izmenjave izkušenj in znanj na področju energetskega 

upravljanja v javnem sektorju med 9 evropskimi regijami. Preko njih želimo dokazati, da lahko s 

spremljanjem prihrankov zagotovimo finančnim inštitucijam dovolj informacij glede koristnosti in 

prednostih dolgoročnih naložb v upravljanje z energijo. 

Partnerji so bili zelo zaposleni z organizacijo dveh tematskih tehničnih delavnic, ki se osredotočata na 

medregionalno izmenjavo izkušenj, znanja in rešitev. Tema prve tehnične delavnice je bila energetsko 

upravljanje. Organizirana je bila v mesecu oktobru 2018, v Lizboni. Gostil jo je projektni partner 

AGENEAL. Druga delavnica bo usmerjena na finančne instrumente in bo v decembru 2018 

organizirana v Magdeburgu v Nemčiji. Gostila jo bo Razvojna banka Saxony-Anhalt. Obe delavnici sta 

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. 

Na tehnični delavnici v Almadi so bile predstavljene dobre prakse, s strani strokovnjakov iz Nemčije, 

Italije, Španije, Irske, Švedske, Portugalske, Slovenije, Francije in Poljske. Udeleženci so si pridobili 



znanje in izmenjali izkušnje na različnih področjih energetskega spremljanja rabe energije. Glavni cilj 

vseh predstavitev je bil zmanjšati porabo energije in s tem zmanjšati emisije ogljikovega dioksida. 

Projekt EMPOWER je v okviru delavnice združil moči in ideje za zmanjšanje porabe energije v stavbah 

evropskim projektom QUANTUM. 

Več o delavnici najdete na spletni strani projekta www.interregeurope.eu/empower. Od 

udeležencev smo prejeli pozitivne informacije glede vsebine na delavnici. Udeleženci so pridobili 

veliko novega znanja, si med sabo izmenjali izkušnje in sklenili tesnejše stike s strokovnjaki in 

deležniki. 

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 projekta 

EMPOWER REGISTER PRIMEROV DOBRIH PRAKS. 

 

Spremljajte naše rešitve, ideje in primere dobrih praks na področju energetskega 

upravljanja v javnem sektorju! 

 
   

  Kontakt: 
    

   Energetska Agencija za Podravje, Maribor
  dr. Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si  

 
 

 

Za vsebino je odgovorna Energap in v nobenem primeru ne izraža stališč in mnenj Evropske komisije (programa Interreg Europe). 
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