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Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih 
skupnosti za spopadanje z njimi
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ENERGETSKA TRANZICIJA –

SMO PRIPRAVLJENI NANJO?
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ENERGIJA ZA VSAKOGAR – DOVOLJ ZA VSE! 



Rezultati projekta Tehnične Pomoči 

ELENA 

Prihranki energije 22.342 MWh/leto

Proizvedena OVE toplota 13.360 MWh/leto

Prihranek CO2 8.171 t CO2/leto
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Analiza za preveritev upravičenosti in utemeljitev

priprave območnih načrtov za Goriško regijo z

namenom naslavljanja ukrepov in ciljev iz sklada

za pravični prehod
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Novi podpisniki se zavezujejo, da bodo do leta 
2030 emisije CO2 zmanjšali za najmanj 40 % in 
sprejeli celosten pristop k obravnavanju blažitve 
podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje.
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POSTOPNI PROCES IN VODILNA 

NAČELA KONVENCIJE ŽUPANOV 



Aktivnsoti v obdobju 2020-2030 s katerimi se bo doseglo cilj zmanjšanja količine emisij CO2 za 
40 % do leta 2030:
• Vzpostavitev polnilne infrastrukture za vozila na alternativna goriva (elektrika, stisnjen 

zemeljski plin (CNG), itd.)
• Posodobitev voznega parka, 
• Izdelava Celostne prometne strategije (CPS)  in izvajanje ukrepov na področju trajnostne 

mobilnosti,
• Animiranje različnih deležnikov na območju distribucijskega omrežja zemeljskega plina za 

priključitev na omrežje,
• Izvedba ukrepov na področju varčevanja z električno energijo (zamenjava gospodinjskih 

aparatov, notranje razsvetljave, itd.),
• Izvedba energetske sanacije stavb, ki predhodno niso bile sanirane,
• Gradnja mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in nameščanje kotlov na 

lesno biomaso izven območja omrežja zemeljskega plina,
• Vzpostavitev kratke lesne verige z namenom izrabe lokalnega lesa,
• Izvajanje projektov na področju pametnih omrežij,
• Itd.
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PODNEBNE SPREMEMBE
Blažitveni ukepi



➢ Bolj prilagojeni objekti in infrastruktura ter 
povezovanje
➢ Izboljšano upravljanje z vodo (recikliranje 
vode, izboljšano zadrževanje vode na 
kmetijskih površinah, napredni namakalni 
sistemi z nižjo rabo vode …)
➢ Primerno urejanje krajine, pogozdovanje

➢ Prilagojeno in raznoliko kmetijstvo, ki bo 
pripravljeno na naravne katastrofe

➢ Raziskave in razvoj za napoved obnašanja in 
primerne vrst zaščite proti podnebnim 
spremembam

➢ Preventivni in previdnostni ukrepi ( 
evakuacijski plani, zdravstveni izzivi…)

➢ OZAVEŠČANJE IN SPREMEMBA OBNAŠANJA

12Adaptation in Europe, 2013 

PODNEBNE SPREMEMBE
Ukrepi prilagajanja
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