
 
 
 
 
 

VABILO 

na 

Začetni sestanek projekta NEKTEO ter Čezmejno ekskurzijo 

Nachhaltige Energieeffizienz für Kommunen – Trajnostna Energetska učinkovitost za Občine 

NEKTEO je čezmejni projekt med Koroško in Slovenijo. V obdobju od 01.02.2017 do 31.01.2020 se bo 

skozi projekt razvijalo in izvajalo transnacionalno ozaveščanje na področju energetske učinkovitosti, 

varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije.  

Razvili bomo orodja, ki bodo prispevala k usposabljanju za energijo odgovornih oseb na občinskih 

upravah za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, energetske učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov 

energije na občinski ravni v 34 pilotnih občinah. Poleg tega bodo programi usposabljanja dvojezični, 

usposobljeni pa bodo tudi voditelji in motivatorji za energetsko učinkovitost ter nameščene 

interaktivne table za vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih stavbah. 

Identificirane bodo energetske točke, izvedene energetske ekskurzije za ozaveščanje ciljnih skupin, 

pripravljeni bodo razvojni načrti za energetsko učinkovitost vključenih stavb ter objavljen vsakoletni 

energetski natečaji. Razvit bo tudi čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti. 

Ciljne skupine so javni uslužbenci odgovorni za energijo na ravni občin in posledično prebivalstvo v 

pilotnih občinah. Aktivno bomo vključili več kot 1.000 javnih uslužbencev v program energetske 

učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče leto 2016). S tem bomo prispevali tudi k 

doseganju ciljev za zaščito podnebja. 

Program 

5. april 2017, Celovec 

11.30 – 13.00  Kick-off meeting 

13.00 – 14.00  Kosilo 

14.00 – 16.00  Čezmejna ekskurzija – ogled sodobnega daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso s soproizvodnjo električne energije v Celovcu  

OPOMBA: Na sestanek in ekskurzijo bo organiziran avtobusni prevoz. Zaradi organizacije vas vljudno 

naprošamo, da prijavo za udeležbo čimprej pošljete na ivana.kacafura@golea.si. 

Po srečanju vam bomo poslali povabilo k sodelovanju v projektu in tako tudi v vaši občini izvajali 

projektne aktivnosti. Poleg Mestne občine Nova Gorica, ki je partnerica v projektu, bo v projekt 

vključenih še 6 občin Severno Primorske regije. 

 

VABLJENI K SODELOVANJU! 

 

Partnerji v projektu: Amt der Kärnten Landesreigerung (vodilni partner), GOLEA, Razvojna agencija 

SORA d.o.o., Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Mestna občina Nova Gorica 

mailto:ivana.kacafura@golea.si

