
 
   

 

delavnica za javne uslužbence

Varčevanje z energijo v javnih
ustanovah

Ljubljana, 26.11.2019



 
   

 

Ura Tema Predavatelj

8:45 Registracija Pričakovanja udeležencev

9:00 Pozdravni nagovor Patricija Muršič, vsebinska vodja projekta LIFE IP C4C, MOP

9:10 O projektu CARE4CLIMATE in smernicah za vključevanje blaženja
podnebnih sprememb ter učinkovitem vključevanju javnosti

Marjeta Benčina, Focus

9:25 Zmanjšanje porabe energije je ključni dejavnik blaženja podnebnih
sprememb

dr. Renata Karba, Umanotera

9:40 Uvod v učinkovito rabo energije dr. Tomislav Tkalec, Focus

9:50 Energetsko napredni: projekt

energetske prenove objektov v Ljubljani

Alenka Loose, energetska upravljavka, Mestna občina Ljubljana

10:20 Odmor za kavo

10:45 Energetsko upravljanje in

učinkovita raba energije v javnih zavodih
Cveto Fendre, predavatelj na ŠC Velenje in vodja energetskega 
inženiringa v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje

11:30 Zdravje, energija in notranje

okolje

mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

12:15 Pogovor in zaključek Pregled table s pričakovanji



 
   

 

LIFE IP CARE4CLIMATE
Nacionalni  integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, 
izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil 
izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija 
dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 
oziroma 2030.

Vsebinsko je razdeljen na sklope (OP TGP), ki se nanašajo na 
naslednje sektorje (niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov): promet, kmetijstvo oziroma raba tal, raba 
energije in emisije, ki nastanejo zaradi odlaganja odpadkov.

Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2026

15 partnerjev pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor

https://www.care4climate.si/

https://www.care4climate.si/


 
   

 

C 2.5 Krepitev zmogljivosti javne uprave za prehod v 
nizkoogljično družbo in izvajanje participativnih procesov

- 8 tematskih delavnic za javne uslužbence (Upravna akademija)

VARČEVANJE Z ENERGIJO, TRAJNOSTNA MOBILNOST, ZELENA PISARNA, 
TRAJNOSTNA OSKRBA S HRANO, PODNEBNE SPREMEMBE

- Smernice za prehod v nizkoogljično družbo (NOD)

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo



 
   

 

A. Prehod v nizkoogljično družbo

B. Zelena javna uprava

Kako z zelenim javnim naročanjem vključiti okoljska merila v javna naročila?

Kako postanejo naše pisarne trajnostne ali zelene?

Kako zmanjšati rabo energije in se preusmeriti na rabo obnovljivih virov energije?

Trajnostna mobilnost

Kako oskrbovalne verige s hrano narediti trajnostne?

Drugi ukrepi za trajnostno zeleno pisarno ali posameznike

C. Priporočila za vodenje participativnih procesov

D. Dodatno branje

Smernice - Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD



 
   

 

• Državna in lokalna raven

• Kaj lahko storimo… NA RAVNI POLITIK, NA RAVNI ORGANIZACIJE in 
KOT POSAMEZNIKI?

• Posredovane vsem institucijam po e – pošti

• Na spletnih straneh projekta http://care4climate.si

Smernice - Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD

http://care4climate.si/


 
   

 

Učinkovito vključevanje
javnosti
• Ministrstvo za javno upravo (2015): 

Vključevanje javnosti v pripravo predpisov -

Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov. 

• Aarhuška konvencija, Resolucija o normativni dejavnosti, Poslovnik vlade RS…

• Zakon o varstvu okolja, CPVO, PVO…

Vključevati javnosti že v začetnih fazah!

S kakovostnim načrtom vključevanja javnosti v procese dosežemo 

široko podporo javnosti pri projektu, izvedemo kvalitetnejše projekte in 

se izognemo marsikateri oviri ter v javnosti povečamo občutek soustvarjanja 

procesov, ki so konec koncev narejeni prav z namenom služiti prebivalstvu.

• pisno posvetovanje,
• anketa (fizično ali spletno),
• poglobljen intervju,
• fokusna skupina,
• e-participacija (spletna oglasna deska, spletno zbiranje 

pobud, forumi,...)
• posvetovalno telo,
• vključitev v delovna telesa,
• državljanska porota,
• informirano anketiranje/
• glasovanje (deliberative polling).



 
   

 

1. Sodelovanje z javnostjo naj postane 
stalnica pri vseh procesih in ves čas;

2. Poiščite in prisluhnite tistim, ki imajo 
informacije, znanje, izkušnje ali vpliv;

3. Naredite dober načrt posvetovanja z 
javnostjo;

4. K sodelovanju pritegnite čim širšo javnost;

5. Obdelajte mnenja;

6. Redno komunicirajte;

7. Ovrednotite uspešnost participacije 
javnosti.



 
   

 

Hvala!

Marjeta Benčina
Strokovna sodelavka / Expert

Focus, društvo za sonaraven razvoj
www.focus.si

T: +386 59 071 327 

Skype: marjetka_b

Društvo Focus ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

http://www.focus.si/
http://focus.si/
http://focus.si/

