
Vabimo vas na posvet 

Strukturne rešitve za energetsko revščino in  
model energetskega svetovanja  
14. maj 2013 od 9.00 do 13.00, Rdeča dvorana, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1 

 

V Sloveniji se skoraj tretjina gospodinjstev sooča s t.i. energetsko revščino. Energetsko revna gospodinjstva več kot 
10 % svojih letnih prihodkov namenijo za zadovoljevanje osnovnih energetskih potreb. Poleg težav pri plačevanju 
položnic se soočajo z nižjo kakovostjo življenja zaradi nezdravih stanovanjskih razmer. Problem energetske revščine 
je potrebno nasloviti skozi strukturne rešitve, ki bodo omogočale celovito obnovo bivališč in stavb. Za 
vzpostavljanje takšnih rešitev je potrebno medsektorsko povezovanje med različnimi institucijami.  

Namen posveta je identificirati možne strukturne rešitve problema energetske revščine skupaj s ključnimi 
institucijami, ki lahko pripomorejo k reševanju problema. Na posvetu želimo iskati predloge in odzive različnih 
deležnikov, kako strukturno nasloviti problem energetske revščine. Obenem želimo na posvetu ugotoviti, kako  
bi bilo mogoče model energetskega svetovanja za energetsko revna gospodinjstva prevesti v strukturno rešitev  
na dolgi rok.  

Posvet je namenjen občinam, regionalnim razvojnim in energetskim agencijam ter razvojnim centrom, upravnikom 
večstanovanjskih stavb, podjetjem in samozaposlenim s produkti in storitvami na področju učinkovite rabe 
energije, resornim ministrstvom (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo  
in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo in  okolje, Ministrstvo za 
zdravje), poslankam in poslancem DZ,  sprecializiranim javnim ustanovam, strokovni in znanstveni javnosti ter 
nevladnim organizacijam.  

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 10. maja na prijavnici.  
Dodatne informacije pri Karmen Kogoj Ogris na 01 439 71 00, karmen@umanotera.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodek je organiziran v okviru projektov »Achieve« (ki ga izvaja Focus) in »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«  
(ki ga izvaja Umanotera). Dogodek sta v okviru projekta »Achieve« podprla program Intelligent Energy Europe in 
Mestna občina Ljubljana, projekt»Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« pa je ena izmed akcij partnerstva med 
Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih 
vsebin. Partnerja dogodka sta tudi Skupnost občin Slovenije in spletni portal Energetika.net.

https://docs.google.com/forms/d/1iRvadtdz67cRN871WcPY4PY0sQ-iwCP1JLyJtBmbDqc/edit
mailto:karmen@umanotera.org


 

Program  
 

8.50 - 9.00 Prihod in registracija udeležencev 

9.00 - 9.10 Pozdravni nagovor 

9.10 - 9.50 Problematika energetske revščine in možne strukturne rešitve 

 Energetska revščina v Sloveniji  
Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

 Energetska revščina v Mestni občini Ljubljana 
Alenka Loose, sekretarka, kabinet župana Mestne občine Ljubljana 

 Predlogi strukturnih rešitev za energetsko revščino 
Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

9.50 - 11.00 Panelna razprava o strukturnih rešitvah  
moderira Mateja Kegel, Energetika.net 

Sodelujejo: Mojca Vendramin (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor), Martina Trbanc (Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve), Imre Jerebic (Karitas), Jure Vetršek (Inovacijsko-razvojni inštitut 
Univerze v Ljubljani) 

11.00 -11.30 Odmor in prigrizek 

11.30 -13.30 Širjenje modela energetskega svetovanja 

 ACHIEVE – model energetskega svetovanja 
Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

 Priložnosti za širjenje modela v evropskih strukturnih skladih  
Marko Hren, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

 Moderirana delavnica  
moderator: Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica 

Kakšne so možnosti za širjenje modela energetskega svetovanja? Kakšne so možnosti financiranja 
storitve? Prednosti, slabosti, priložnosti in ovire za širjenje modela.  

13.30 Zaključek posveta 

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 10. maja na prijavnici.  
Dodatne informacije pri Karmen Kogoj Ogris na 01 439 71 00, karmen@umanotera.org. 

https://docs.google.com/forms/d/1iRvadtdz67cRN871WcPY4PY0sQ-iwCP1JLyJtBmbDqc/edit
mailto:karmen@umanotera.org

