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Lokalni podnebno- 
energetski ukrepi:  
od dolgoročnega načrtovanja 
do praktičnih primerov

Kje:  
Razvojni center Novo mesto  

Podbreznik 15, Novo mesto

Kdaj:  
29. marec 2022 ob 10.00

Ker se politike prehoda v podnebno nevtralno družbo v praksi 
najbolj vidno realizirajo na lokalni ravni, so občine in lokalne 
skupnosti ključni akter pri ukrepanju. Za učinkovito in pravočasno 
implementacijo podnebnih in energetskih ukrepov je izrednega 
pomena dolgoročno načrtovanje. To občinam omogoča, da pre-
poznajo ključne probleme, najpomembnejše ukrepe in najustre-
znejše poti do zelenega prehoda. Takšno načrtovanje nima 
pozi-tivnih učinkov zgolj z vidika blaženja in prilagajanja na 
podnebne spremembe, ampak tudi številne pozitivne učinke, 
kot so npr. vplivi na posameznikovo in javno zdravje, skupnosti 
prijaznejši urbani prostori ter splošen pozitivni vpliv na kakovost 
bivanja ob-čank in občanov.

Z namenom priprave na ukrepanje, Focus v sodelovanju z 
Razvojnim centrom Novo mesto organizira dogodek na ka-
terem bomo osvetlili pomen dolgoročnega podnebno-ener-
getskega načrtovanja in upravljanja. Na podlagi konkretnih pri-
merov na lokalni ravni, bomo predstavili kako se dolgoročnega 
načrtovanja lotiti, kako zagotoviti ustrezna znanja in finance ter 
posamezne korake priprave načrta. V drugem delu sledi predsta-
vitev dobrih praks podnebno-energetskih ukrepov.

Prijava na dogodek je možna do petka, 25. 3. 2022 

na povezavi tukaj.

Program dogodka

10.00 Uvodni nagovori:

10.10 

Taj Zavodnik, okoljska organizacija Focus 
Kaj nam prinaša dolgoročno lokalno podnebno-
energetsko načrtovanje?

podžupan Peter Kostrevc, Mestna občina Novo 
mesto

Načrtovanje ukrepov na lokalni ravni:

Boštjan Mljač, Goriška lokalna energetska agencija 
Kako do lokalnega akcijskega načrta za trajnostno 
energijo in podnebne spremembe

Andrej Hrabar, Urad za gospodarske javne službe, 
okolje in promet, Mestna občina Koper 
Načrtovanje podnebno-energetskih aktivnosti na 
lokalni ravni (primer občine Koper)

10.50 Vprašanja in razprava

11.00 Dobre prakse podnebno-energetskih ukrepov:

Marko Funkl, župan Občine Hrastnik 
Ustanovitev energetske zadruge Zeleni hrast in 
skupnostne sončne elektrarne v Hrastniku

Peter Geršič, vodja projektne pisarne, Mestna 
občina Novo mesto 
Celovit pogled na prihodnost trajnostne mobilnosti 
v Mestni občini Novo mesto

11.40  Vprašanja in razprava

12.00  Zaključek in pogostitev

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B0cEYM4JVUKdWTHotiTp9H9Q07Nre-9Djw5eQe-ztmxURVFPMFlZT1RFN0pWVDlKNVVDNzFMSDdXWS4u

