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Ali so zahteve Konvencije županov dosegljive? 
 
-  Z dosežki preseči cilje, ki jih je EU določila za leto 2020, tako, da 

bi se emisije CO2 v občini zmanjšale za najmanj 20 %; 
-  V enem letu predložiti akcijski načrt za trajnostno oskrbo z 

energijo (SEAP), ki bo vseboval popis osnovnih emisij in opis, 
kako se bodo cilji dosegali; 

-  Najmanj vsako drugo leto predložiti poročilo o izvajanju, po 
predložitvi akcijskega načrta za namene ocenjevana, spremljanja 
in preverjenja; 

-  Organizirati “dneve energije” v sodelovanju z Evropsko komisijo in 
drugimi zainteresiranimmi stranmi, ki bodo omogočili državljanom, 
da imajo neposredno korist od priložnosti in prednosti, ki jih 
ponuja razumnejša uporaba energije, ter redno obveščati lokalne 
medije o dogajanjih, povezanih z akcijskim načrtom; 

-  Udeležiti se letne konference EU za župane in dejavno sodelovati 
na njej. 

 



Z dosežki preseči cilje, ki jih je EU določila za leto 
2020, tako, da bi se emisije CO2 v občini zmanjšale 
za najmanj 20 % 
 
 
 Podpisniki  4,483 (SLO 11) 

Prebivalci  166.012.041   
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V enem letu predložiti akcijski načrt za trajnostno oskrbo z 
energijo SEAP, ki bo vseboval popis osnovnih emisij in opis, kako 
se bodo cilji dosegali; 
 
SEAP -> NADGRADNJA LEK-a 
 



Konkretni in izvedljivi projekti! 
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Primer raba energije v javnih objektih Občine Divača 
(vir. LEK Občina Divača): 
 
-Raba energije za javne objekte v letu 2010 
(ogrevanje + el. energija) : 
1.102 MWh 
 
-En. število v letu 2010: 
134 kWh/m2 na leto 
 
-zastavljena ciljna vrednost za leto 2020: 
100 kWh/m2 na leto 
 
-ocenjeni varčevalni potencial bistveno nad 
zahtevanih 20% - 280 MWh oz. 28.060,04 EUR 
prihranka letno 
 
 
 



Najmanj vsako drugo leto predložiti poročilo o 
izvajanju, po predložitvi akcijskega načrta za 
namene ocenjevana, spremljanja in preverjenja; 
 

-> Energetsko knjigovodstvo 
 
 

  



Organizirati “dneve energije” v sodelovanju z 
Evropsko komisijo in drugimi zainteresiranimmi 
stranmi, ki bodo omogočili državljanom, da imajo 
neposredno korist od priložnosti in prednosti, ki jih 
ponuja razumnejša uporaba energije, ter redno 
obveščati lokalne medije o dogajanjih, povezanih z 
akcijskim načrtom; 
 
 
OBČINA + GOLEA  
+ENER. SVETOVALEC  
 
 
 

  
 

  



Udeležiti se letne konference EU za župane in 
dejavno sodelovati na njej 
 
 

  
 

  



 
 

  
 

  


