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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 z organizacijo 
regionalnih delavnic,  osredotočenih na medregionalno izmenjavo izkušenj, 
znanja in idej. 

  
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!  
 

 

Pripravljeni na izdelavo regionalnih akcijskih načrtov! 
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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


 
 

 
 

Novice o regionalnih delavnicah 
 

Po tem, ko so projektni partnerji izvedli Peer Review dogodek, se udeležili številnih študijskih ogledov in 
organizirali dve tehnični delavnici, so vstopili še v zadnjo fazo pridobivanja izkušenj in novih znanj v okviru 
projekta EMPOWER. V ta namen so v vsaki izmed sodelujočih regij izvedli delavnice. 

 

Vsebine teh delavnic so ključnega pomena za utrditev učnega procesa med projektnimi partnerji. Strokovnjaki, 
povabljeni s strani projektnih partnerjev, jim bodo skupaj z njihovimi deležniki v pomoč pri uvedbi dobre prakse 
v politiko posamezne regije in pri pripravi regionalnih akcijskih načrtov. 
 

Regionalne delavnice so bile organizirane že v sedmih partnerskih regijah: Irski, Španiji, Sloveniji, Švedski, 
Poljski, Portugalski in Nemčiji. 
 

Vabljeni tudi k ogledu primerov dobrih praks projekta EMPOWER na spletni strani GOOD PRACTICES 
REGISTER. 
 

  

Regionalna delavnica – Santander, Španija 
 

Mestni svet mesta Santander je 6. marca gostil 
regionalno delavnico v Santanderju. Sodelovalo je več kot 
dvajset deležnikov, vključno z lokalnimi organizacijami, 
kot so VIESGO, UTE TELEFONICA-NEC, SONINGEO, ESCAN, 
CIC Consulting, Univerza v Kantabriji, občinsko osebje ter 
gostujoči govorniki iz Slovenije (ENERGAP) in Irske (SEAI). 
Več 

   

Regionalna delavnica -  Cork, Irska 
 

SRA je 27. marca v mestu Cork organizirala regionalno 
delavnico v okviru projekta EMPOWER. Delavnica je 
vključevala tudi obisk primera dobre prakse na kraju 
samem. Udeleženci so si tako ogledali socialna 
stanovanja, ki jih je mesto Cork preuredilo. Več 

 
 

Regionalna delavnica -  Maribor, Slovenia 
 

16. aprila je Energap organizirala regionalno delavnico v 
Mariboru, z vsebino o upravljanju in spremljanju energije 
v bolnišnicah. Delavnice sta se kot gosta udeležila tudi 
strokovnjaka iz Švedske. Z udeleženci sta razpravljala o 
tem, kako spremljati energetsko učinkovitost in uporabiti 
podatke za načrtovanje možnih izboljšav (v zvezi s 
sistemom energetsko učinkovitega hlajenja, 
prezračevalnimi sistemi, stroški za medicinske 
pripomočke, sodobnim sistemom sledenja mobilnih 
medicinskih pripomočkov, o javnem naročanju v 
zdravstvenem sektorju, ki bi moralo biti okoljsko in 
finančno učinkovito) v Univerzitetnem kliničnem centru 
Maribor. Več 
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Regionalna delavnica – Varšava, Poljska 
 

Energetska agencija Mazovija je 23. maja gostila 
regionalno delavnico v Varšavi. Udeleženci na delavnici 
so bili deležniki s strani lokalnih organov upravljanja, 
vključno z regijo Mazovia - Oddelkom za regionalni 
razvoj in evropske sklade, uradom za izvajanje evropskih 
projektov, uradom za regionalno načrtovanje, 
Mazovijskim uradom, ki upravlja z nepremičninami in 
vabljenim gostom - strokovnjakom iz Urada za 
trajnostno energijo iz Irske. Več 
 

Regionalna delavnica - Växjö, Švedska  
 

Več kot 85 udeležencev iz lokalnih oblasti JV Švedske, 
regionalnih energetskih agencij na Švedskem in članov 
Fedarene je sodelovalo na regionalni delavnici v Växjöju, 
v maju 2019. Tema delavnice je bila učinkovitost 
obnovljivih virov ter pametna mesta, osredotočena na 
zeleno upravljanje, E-mobilnost, energetsko spremljanje 
in daljinsko ogrevanje. Več 

 

Regionalna delavnica - Almada, Portugalska 
 

Agencija AGENEAL je v sodelovanju z mestnim svetom 
Almada 29. maja organizirala delavnico v okviru 
projekta EMPOWER. Vsebina delavnice se je nanašala 
na temo »Financiranje nizkoogljičnih tehnologij za 
pametna in krožna mesta«. Manuel Nina iz podjetja 
GoParity je predstavil PontoEnergia: "Vse na enem 
mestu" za naložbe v trajnostno energijo, François Corre 
(predstavnik mestnega sveta Lorient) je predstavil 
shemo PV Crowdfunding: Najem sončnih kolektorjev od 
lokalnih prebivalcev. Več 
 

Izmenjava nasvetov in izkušenj o energetskem 
spremljanju rabe energije 

 

4. junija je v Magdeburgu otekala regionalna 
delavnica na kateri so se strokovnjaki iz Irske, Francije 
in Slovenije skupaj z lokalnimi deležniki pogovarjali o 
svojih izkušnjah s podobnimi sistemi in svetovali pri 
procesu izvajanja. Oblikovalci politik, energetski 
strokovnjaki in predstavniki regionalnih občin so 
razpravljali o možnostih in izzivih, ki so jim jih prinesli 
predstavljeni primeri dobrih praks. Več 
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Projektni sestanek #5 
 

ARRR, Regijska agencija Toskana je organizirala 
peti sestanek projekta EMPOWER v 
sodelovanju s projektnimi partnerji. Sestanek 
je potekal 21. marca v Firencah, v Italiji. 
 
Partnerje je pozdravila dr. Vlasta Krmelj, v vlogi 
vodilnega partnerja projekta. Srečanje je bilo 
priložnost za spremljanje dosedanjih dosežkov 
projektnih partnerjev ter za izmenjavo in 
načrtovanje ukrepov in nadaljnjih korakov, ki jih 
je treba izvesti v naslednjih mesecih. Partnerji 
so si izmenjali informacije, novice in izkušnje, 
med drugim tudi: kako izboljšati politike z 
medregionalnim učnim procesom, si med sabo 
izmenjati ideje za pripravo in organizacijo 9 
regionalnih delavnic (po eno v vsaki partnerski regiji), kako pripraviti regionalne akcijske načrte (RAP) na 
podlagi medregionalnih strokovnih pregledov, študijskih obiskov in delavnic, sporočil in poročil o 
napredku pri razširjanju delovnega načrta za naslednji semester. Partnerji so se dogovorili tudi glede 
lokacije za organizacijo naslednjega projektnega sestanka v mesecu novembru 2019. 
 

 
 

EMPOWER vstopa v novo obdobje 
 

V zadnjih mesecih so bili projektni partnerji osredotočeni predvsem na organizacijo regionalnih delavnic, 
ki so bile ključni korak pri utrjevanju učnega procesa. Trenutno pa se partnerji projekta pripravljajo na 
izdelavo regionalnih akcijskih načrtov (RAP). 
 

Vsak RAP bo dokončan z intenzivnim pristopom, da bodo oblikovalci politik lahko hitro in v celoti izvedli 
svoje predloge. Pri tem jim bodo partnerji pomagali izboljšati njihov politični instrument in organizirali 
srečanja z lokalnimi deležniki. 

 

 
 

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! 
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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 (Španija) 
 
 
 

   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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