
1 

 

 

 

4. novice projekta MEDEEA      

In the MEDDEA Newsletter you can read about: 

 1 

Za kaj gre v projektu MEDEEA? 1 

Adaptacija Evropske energetske nagrade za mediteransko regijo 1 

Zakaj so se župani Mediterana odločili za implementacijo orodja eea®? 2 

Prvih 10 občin je prejelo nagrado EEA® 16 

Letna skupščina Foruma Evropske energetske nagrade 26.-27 novembra 2012 v Bruslju 17 

Napovednik dogodkov Medeea: 18 

 

Za kaj gre v projektu MEDEEA? 

Europe Energy Award - eea® je nagrada občinam, ki se nadpovprečno angažirajo na 

področju energetskih politik, še posebej na področju energetske učinkovitosti. 

EEA®” nagrajuje integrirano energetsko planiranje in aktivnosti z namenom 

doseganja in preseganja evropskega energetskega cilja 20-20-20 v mediteranski regiji.  

Namen projekta je spodbujanje energetskega planiranja za povečanje energetske 

učinkovitosti. S tem se bodo zmanjšale emisije okolju škodljivih toplogrednih plinov 

ter znižali s tem povezani stroški. Mediteranska regija ima visok potencial glede 

obnovljivih virov energije, kot je to na primer solarna energija.  

Splošni cilj projekta je doseganje evropskega energetskega cilja 20-20-20 v 

mediteranski regiji skozi izboljšanje lokalnih energetskih politik. 

Adaptacija Evropske energetske nagrade za mediteransko regijo 

Metodologija Evropske energetske nagrade je bila oblikovana v skladu s potrebami 

in možnostmi srednje in severno evropskih občin. Eden najpomembnejših delovnih 

paketov projekta MEDEEA je posvečen adaptaciji metodologije glede na potrebe 

mediteranske regije in še posebej glede na individualne okoliščine držav kot so 

Portugalska, Španija, Grčija, Slovenija Malta in Ciper.  
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Francisco Leal 

Glavni analizirani adaptirani parametri za primerjavo eea® med občinami iz iste 

države, pa tudi med državami, so bili:  

 Omejene pristojnosti nekaterih občin v mediteranski regiji  

 Omejen vpliv na centralizirane službe, kot je to proizvodnja in distribucija 

elektrike, upravljanje z odpadki in promet  

 Povečana potreba po hlajenju in ne gretju v toplejših 

območjih Mediterana 

 Možnost koriščenja obnovljivih virov energije s poudarkom 

na solarni energiji 

 

Zakaj so se župani Mediterana odločili za implementacijo 

orodja eea®?  

V nadaljevanju lahko najdete odgovore nekaterih županov: 

Regija Algarve (Olhão, Albufeira) 

Provinca Cosenza (Vaccarizzo Albanese, Grisolia) 

Regija Kreta (Chania, Aghios Nickolaos, Malevizi, Minoa Pediadas) 

Ciper (Aglantzia, Engomi ) 

Liguria (Plodio) 

Malta (Pembroke)  

Regija Murcia (Puerto Lumbreras,Cieza) 

Slovenija (Markovci, Nazarje) 

 

Regija Algarve 

Olhão 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

- Morje in mesto “Ria Formosa” (eno od 7 čudes Portugalske); 

- Kubistično mesto, ki ga obliva sonce; 

- Najjužnejše mesto portugalske; 

- Dežela odličnih ribičev, poznanih po tehničnih in kulinaričnih veščinah; 

- Gastronomska prestolnica Algarve. 

 

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ točk? Zakaj?  

Glede na orodje EEA, je področje, kjer bi lahko dosegli največ točk, področje gradnje. 

Mesto je namreč v preteklih letih posvečalo precejšno pozornost (investicije) v 

gradnjo in upravljanje infrastrukture, še posebej zadnjih 10 let. Zato lahko glede na 

vloženo delo, poudarimo ta segment in izvedene ukrepe.  

 

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije?  
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Desidério Silva 

Najbolj na področju sodelovanja in komunikacije.  

 

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato 

priznanje EEA®) 

Naš potencial je vsekakor najti pri naših tehnikih, želimo organizirati tudi mrežo 

sistematičnega zbiranja in procesiranja informacij. To je edini način kako vedno imeti 

pregled nad pomanjkljivostmi v povezavi z ukrepi orodja EEA.  

 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Na žalost energetska in okoljska vprašanja v portugalskih občinah še niso dobila tiste 

veljave, ki jim pripada. S pomočjo vseh zbranih informacij bomo si prizadevali 

osvetliti programe večletnih posegov, ki dovoljujejo, da ima ta tematika širšo 

dimenzijo v letnih in finančnih načrtih občine. 

 

Albufeira 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Občina Albufeira ima veliko število modrih zastav (20 plaž in eno 

pristanišče leta 2012) glede na nacionalni nivo, prav tako so plaže 

dostopne. Je mesto z največjim številom nočitev v Algarvi, to je 5,8 

milijonov leta 2009, kar predstavlja 45,2 % v celotni regiji. 

Poznamo tudi ribiške in verske tradicije. Občina je vzorna na 

področju infrastrukture, saj je potrošnja galerij, muzejev, knjižnic, 

športnih dvoran, bazenov, cestnih povezav, itd. kar petkrat višja v poletnem 

obdobju. Naše mesto skrbi za okolje, s tem ko skrbi za kolesarske steze, zelene 

površine in področja dostopna le pešcem. 

2 Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ točk? Zakaj? 

Področje, kjer je občina Albufeira dobila veliko točk je mobilnost, saj smo razvili 

trajnostno politiko na področju gradnje cest: avtoceste, kolesarske steze in področja le 

za pešce v urbanih strukturah glede na sezono. 

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije? 

Povečamo lahko energetsko učinkovitost v zgradbah in cestni razsvetljavi. Nadalje 

pa tudi na področju dela z javnostmi.  

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 

Z energetskimi pregledi glede na trenutno porabo ter izboljšavami za povečanje 

energetske učinkovitosti tam, kjer bo to potrebno.  
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Aldo Marino 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Javna prepoznavnost na evropskem nivoju glede upravljanja je verjetno tisto, kar bo 

kazalo takojšnji učinek na lokalnem in mednarodnem področju. Pričakujemo tudi 

dobre rezultate na finančni plati.  

Provinca Cosenza 

Vaccarizzo Albanese  

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Vaccarizzo Albanese je grško-albansko naselje sredi olivnih dreves, 

kjer se je ohranila stara albanska govorica (arbërisht), tradicionalne 

obleke in bizantinsko-grški običaji. Je najpomembnejše in najbolj 

znano naselje z ohranjeno grško-albansko kulturo, z Muzejem 

albansko-grških oblačil in običajev, ki še vedno predstavlja močen 

simbol identitete in etnične pripadnosti.  

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ točk? Zakaj? 

Naselje Vaccarizzo Albanese je doseglo najboljše rezultate na področju občinskih 

zgradb in inštalacij. V preteklih letih je občina namreč investirala v vgradnjo 

energetsko učinkovitih inštalacij na šolskih zgradbah in začela izvajati politiko 

energetske učinkovitosti na javnih zgradbah. Občina je zelo aktivna tudi na področju 

upravljanja in odlaganja odpadkov. Dejansko smo v letu 2011 bili že drugič nagrajeni 

na področju upravljanja z odpadki.  

3. Na katerem področju se lahko vasa občina najbolj razvije?  

"Razvojno načrtovanje, okoljsko planiranje" – vendar je občina pristopila leta 2011 h 

Konvenciji županov in se sedaj posveča tudi dejavnosti energetskega načrtovanja v 

vseh sektorjih.  

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 

Vaccarizzo Albanese je že pričela s strateško pomembnimi ukrepi za nagrado eea®:  

- ekipno delo z zunanjimi in domačimi sodelavci  

- Podpis Konvencije županov in SEAP; 

- Monitoring dosežkov in dejavnosti. 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

 Krepitev zmogljivosti na področju: energetsko planiranje, ocenjevanje in 

monitoring; 

 Ukrepi za učinkovitost na našem območju; 

 Delo z javnostmi za izboljšanje podobe občine  
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Antonio Longo 

 Večja participacija javnosti v aktivne politike in povečanje občutka skupnega 

boja proti klimatskim spremembam. 

Grisolia 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Grisolia spada k provinci Cosenza in je 89 kilometrov oddaljena 

od Cosenze. Grisolia ima 2.395 prebivalcev (Grisolioti) in 

površino 50,6 km2 s poselitveno gostoto 47,33 prebivalca na km2. 

Leži na nadmorski višini 465 metrov. Najpomembnejši 

gospodarski sektor je kmetijstvo. Občina ima velik turistični 

potencial zaradi mediteranske klime, zgodovinskih najdb, 

gastronomije in strateške pozicije.  

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ točk? Zakaj? 

Dobre rezultate smo dosegli na področju notranje organizacije, saj smo 

administrativno dobro notranje organizirani. Poleg tega smo dosegli veliko točk tudi 

na področju gradnje in inštalacij, saj se premikamo iz uporabe tradicionalnih virov 

energije k obnovljivim, predvsem s stopenjsko implementacijo sončnih kolektorjev 

na občinskih poslopjih za zmanjšanje emisij CO2. Pričeli smo s šolami in z javno 

razsvetljavo.  

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije?  

Občina investira in se razvija na področju tehnično-administrativne structure na 

primer imamo energetsko skupino in občinska izobraževanja. Poleg tega je občina 

februarja 2011 pristopila k Konvenciji županov s prizadevanjem za takšne energetske 

koncepte, ki bodo dovolili analizo energetske učinkovitosti in predstavili izhodiščno 

točko za novo urbano ekonomsko rast.  

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 

Občina Grisolia je načrtovala in implementirala več dejavnosti za pridobitev 

certifikata. To vključuje oblikovanje SEAP, več dogodkov s katerimi nam bo mogoče 

pričeti delo z javnostmi in participacijo občanov, ki so protagonist novih energetskih 

politik. Občina bo tudi investirala v občinsko infrastrukturo na področju recikliranja 

odpadkov.  

 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Certifikat eea®, tako kot tudi izboljšanje splošne administracije občine na področju 

energetske učinkovitosti, bo občini prinesla možnost sodelovanja z drugimi 

evropskimi občinami.  

 

Regija Kreta 
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Skoulakis Emmanouil 

 

 Občina Chania 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Občina Chania leži v zahodni Kreti (Grčija), ima okoli 108.000 

prebivalcev in se razteza na površini skoraj 345 km2. Je okoljsko 

raznolika, saj imamo gorato obmorsko območje, položne doline 

in gorovje. Ekonomsko temelji na kmetijstvu, gojenju goveda, na 

obrti in turizmu, ki se tudi najbolj razvija.  

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ 

točk? Zakaj? 

Občina Chania je zelo razvita na področju notranje organizacije in komuniciranja z 

javnostmi ter informiranja. Kar pripisujemo dejstvu, da uspešno širimo vedenje o 

preprostih okolju prijaznih načinov vedenja, da se posvečamo partnerstvu in si 

prizadevamo za javno dostopne podatke. 

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije?  

Občina Chania ima razvojni potencial predvsem na področju lokalnega planiranja, 

upravljanjem z odpadki in mobilnosti. S primernim načrtovanjem, dobro 

organizacijo in pridobivanjem državnih in evropskih sredstev, lahko dodobra 

razvijemo omenjena področja in s tem odločilno vplivamo na okolje in prebivalce. 

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 

Pridobite v nagrade EEA – v sodelovanju z razvojno agencijo Krete – pomeni 

uspešno pot k ciljem v smeri “20-20-20”, kar lahko vključuje tudi spremembe in 

izboljšanje občinskih klimatskih in energetskih ukrepov. Upamo, da bomo s tem 

pripomogli k finančnem, okoljskem in socialnem zdravju pa tudi, da bomo se v 

prihodnosti razvijali še bolj v smeri okolju prijazne občine. 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Dodana vrednost nagrade EEA® za Občino Chania je vzpostavitev okolju 

prijaznega odnosa in ukrepov, prav tako kot promocija občine kot zelena, 

energetsko trajnostna turistična destinacija.  

občina Aghios Nickolaos 

 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Občina Aghios Nickolaos je ena izmed najbolj znanih turističnih destinacij po svetu, 

z več tisoči turistov letno. Zato merijo naši ukrepi v smer zmanjšanja porabe 
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Kounenakis Dimitris 

 

energije, da bi zaščitili okolje in ohranili harmonijo in ravnovesje 

v naravi. Pristanišče ustreza vsem evropskim standardom in je 

odprto skozi vse leto. Naši gostje lahko uživajo na plažah, ki so 

označene z modro zastavo, v krasni klimi in edinstveni lepoti 

gorskega zaledja. Pokrajina, arheološke najdbe, stare pohodniške 

poti, slikovite vasice z živo in pristno lokalno tradicijo ter 

gostoljubnost so na voljo kot alternativna turistična ponudba.  

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ točk? Zakaj? 

Občina je pri neuradnem pregledu Kretske regionalne agencije dosegla največ tock 

na področju mobilnosti, saj smo delno že implementirali študijo mobilnosti, ki je 

nastala za potrebe naše občine. Glede na razpoložljiva občinska sredstva je občina 

izvedla nekaj ukrepov iz študije, zaradi česar smo dosegli 60% možnih točk v 

sektorju mobilnost.  

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije?  

Občina ima največje potenciale na področju občinskih stavb, kjer je možen velik 

prihranek z energetsko obnovo stavb. Potenciali so tudi na področju cestne 

razsvetljave, če bi stare žarnice zamenjali z novimi tehnologijami. Prvi korak k 

energetski izboljšavi na področju občinskih zgradb je prikaz obstoječega stanja na 

področju porabe energije s pomočjo energetskih pregledov in identifikacijo ukrepov, 

primernih za implementacijo.  

 

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 

Občina Ag. Nickolaos se zaveda pomena nagrade EEA, zato se je priključila projektu 

s podporo Kretske energetske agencije. Zaradi ugotovljenih potencialov za 

energetsko učinkovitost in naložbe vanjo, nam je postal jasen pomen financiranja 

bodisi prek občinskih lastnih sredstev ali s pomočjo nacionalnih, regionalnih in 

prefekturnih programov. Zaradi hude gospodarske krize, ki vpliva na vso Grčijo, 

tudi na občine, kot tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za ukrepe za 

energetsko učinkovitost, je občina Ag. Nickolaos primorana svoje načrte na tem 

področju dati na led, dokler se možnosti pridobivanja namenskih sredstev ne 

izboljšajo. 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Orodje EEA® je v osnovi orodje za pridobivanje izkušenj in znanja ter monitoring, 

torej je metodologija, ki pomaga občinam slediti zastavljenim energetskim in 

okoljskim ciljem. Orodje EEA® pomaga občinam organizirati zbrane podatke in 

slediti različnim področjem aktivnosti, pomaga zastaviti politične smernice, 

pripraviti ukrepe, oceniti stroške in časovnice ter slediti napredku iz leta v leto. Z 
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Mamoulakis Kostas 

orodjem lahko tudi povečamo zavedanje občank in občanov te obiskovalcev za 

trajnostni odnos do okolja. Dodana vrednost je vsekakor doseganje teh ciljev in 

povečanje kvalitete življenja občank, občanov ter obiskovalcev.  

Občina Malevizi 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Občina Malevizi spada pod področje Heraklion, v Regiji Kreta. 

Njen kapital je mesto Gazi, ki leži 5 km zahodno od mesta 

Heraklion, ki je glavna vstopna točka na otok Kreta. Razteza se 

na površini 292 km2, kjer živi 21.131 ljudi. Glavna dejavnost je 

turizem, kmetijstvo in ovčereja.  

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ 

točk? Zakaj? 

Občina Malevizi je dobila največ točk na sekciji 5 orodja EEA® - interna 

organiziranost. Malevizi je po večini kmetijska občina, ki ima pomanjkljivosti na 

področju mobilnosti, upravljanja z odpadki in gradnje. Vendar pa je zaradi 

vzpostavitve energetske skupine, ki je začela izvajati dejavnosti in ukrepe zaradi 

ozkih grl in zaradi prizadevanj župana, prišlo do pospešitev pridobivanja finančnih 

sredstev in izvedbenih ukrepov, da bi dosegli napredek tudi v ostalih segmentih 

orodja EEA. 

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije? 

Občina Malevizi ima največ razvojnega potenciala na področju občinskih zgradb, kjer 

imamo velik potencial energetskih prihrankov, ki bi jih lahko izkoristili z energetsko 

prenovo zgradb tako, da bodo ustrezale novim regulativam. Poleg tega imamo 

potenciale tudi na področju cestne in ulične razsvetljave. 

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 

Občina Malevizi bo v sodelovanju s Kretsko razvojno agencijo, glede na 

identificirane razvojne možnosti, vzpostavila energetski popis stavb, cestne 

razsvetljave in vodnih črpališč, da bomo imeli ažuren popis porabe. Nato se bomo 

posvetili financiranju ukrepov, ki smo jih spoznali skozi orodje EEA in bodo tudi del 

občinskega SEAP.  

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Vizija občinske uprave za prihodnji razvoj združuje spodbujanje turizma, pa tudi 

naravni in kulturni potencial. To gre seveda roko v roki s strateškim načrtovanjem 

občinskega organa za varstvo okolja in ohranjanje energije. Z namenom zaščite 

naravne in kulturne dediščine občinska uprava načrtuje in izvaja projekte za 

ohranjanje naravnih virov, ohranjanja električne energije in fosilnih goriv za izvajanje 

okolju prijaznih praks ter upravljanje z vodnimi viri in odpadki. Občina Malevizi se 
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Kalogerakis Zacharias  

je zavezala k sodelovanju pri projektu "MEDEEA", da bi dosegli certifikat EEA®, 

hkrati pa je na poti k podpisu Konvencije županov. 

Občina Minoa Pediadas 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Občina Minoa Pediadas spade pod regijo Kreta. Nahaja se 25 

km jugovzhodno od Knossosa v Heraklionu in meji na Libijsko 

morje na jugu. Območje občine dosega 398 kvadratnih 

kilometrov, kjer živi 20.332 prebivalcev, ki živijo v 72 manjših in 

večjih naselij. 

Glavna dejavnost prebivalcev (70%) je primarni sektor 

(kmetijstvo, živinoreja). V občini imamo 3.117.000 oljčnih 

dreves, iz katerih proizvajajo ekstra deviško oljčno olje. Poleg tega proizvajamo 

mlečne izdelke z visoko hranilno vrednost in izjemne kakovosti. Drugih 30% 

prebivalcev je zaposlenih sekundarnem in terciarnem sektorju (proizvodnja, 

trgovina, storitve, turizem, itd.). Občina ponuja turistične dejavnosti, zlasti ob 

upoštevanju predvidene gradnje novega mednarodnega letališča na Kreti v naši 

občini, s katerim bo občina pridobila posebni turistični pomen. 

2. Pri kateri politiki ste, glede na orodje EEA®, dosegli največ točk? Zakaj? 

V skladu s smernicami EEA® in potrebami naše občine, obstajajo nekateri sektorji, ki 

imajo razvojni potencial in sicer: 

 razvoj obnovljivih virov energije v občinskih stavbah in zemljiščih na splošno, 

s soglasjem in sodelovanjem z lokalno skupnostjo  

 Zmanjšanje porabe energije za javno razsvetljavo  

 racionalna raba energije v občinskih stavbah  

 Bolj učinkovito upravljanje in ohranjanje porabe energije za oskrbo z vodo in 

namakanje 

 spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih. 

3. Na katerem področju se lahko vaša občina najbolj razvije? 

Občina se ukvarja predvsem s primarnim sektorjem, zato smo zainteresirani za 

zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje porabe vode za namakanje, z izvajanjem 

bolj učinkovitega upravljanja in tehnik za varčevanje z vodo, kot tudi uvajanja 

obnovljivih virov energije za poljščine. Potrebno bo razviti tudi energetsko 

učinkovitost v gospodinjstvih.  

4. Kako boste izkoristili potencial za doseganje nagrade EEA®? (zlato priznanje 

EEA®) 
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Prepričani smo, da bomo s pomočjo EEA ® kot orodjem, izmenjavo izkušenj z 

drugimi evropskimi občinami, s pomočjo regionalne agencije za energijo na Kreti in 

aktivno udeležbo naših občank in občanov, končno uspeli izdelati SEAP in da bomo s 

tem dosegli svoje cilje ter morda pridobili nagrado.  

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Menimo, da je orodje EEA® v naši občini zelo uporabno, saj zagotavlja strokovno 

znanje in izkušnje na evropski ravni in pomaga k učinkoviti organizaciji izvajanja ter 

nadzor poslovanja občine, v smeri izboljšanja stanja na področju energetike.  

Ciper 

Občina Aglantzia 

Občina Aglantzia je ena od 11 občin okrožja Nicosia z 21.018 prebivalci. Občino bi 

lahko opisali kot najbolj zeleno občino Cipra, saj je z implementacijo projektov in 

izvedbo dogodkov izpostavila pomen ohranitve okolja s sodelovanjem v projektu 

“Plačaj-ko-odvržeš”. Aglantzia je prva občina Nicosie, ki je razvila kolesarske poti in 

izvaja tudi projekt kolesarskih parkirišč (4 kolesarska parkirišča s 50 kolesi za 

izposojo). V prihodnosti bodo izvedli še več projektov s področja trajnostne 

mobilnosti, saj je pomemben del občinskega SEAP, ki so ga vzpostavili zaradi 

sodelovanja v Konvenciji županov, “Otoškem paktu” in projektu MEDEEA, ki 

promovira implementacijo evropske energetske nagrade v Mediteranu.  

 

Mapa: Kolesarska parkirišča v Aglantzii  

www.aglantzia.com 

 

 

Občina Engomi  

Občina Engomi leži približno km 

jugozahodno od prestolnice Nicosija. 

Upravno območje zavzema približno 9.5 km² 

in 18.219 prebivalcev. V Engomi je v zadnjih 

letih bil zelo uspešen projekt recikliranja "od 

vrat do vrat«, zato je postala v letu 2011 

občina z najvišjim odstotkom zbiranja reciklažnih materialov na Cipru. Poleg tega so 

namestili 31 reciklažnih zabojev, katere izpraznijo vsak teden. Občina Engomi se je 

http://www.aglantzia.com/
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Gino BERGERO 

 

odločila za posebne cilje in strategije za ravnanje s komunalnimi odpadki. Nekateri 

od njih so namenjeni zmanjšanju količine odpadkov prek dviga javne zavesti, 

nekateri pa ločevanju odpadkov na njihovem izvoru in prenovi sistema za zbiranje in 

prevoz odpadkov po"najboljši poti". Poleg tega je občina Engomi v zadnjih letih 

sodelovala v kar nekaj projektih za trajnostno mobilnost v občini. www.engomi.org 

LIGURIA 

Občina Plodio 

1. Kako bi na kratko opisali vašo občino? 

Geografsko gledano je za Plodio (pokrajina Savona) 

značilna zelo izrazita gričevnatost, bogate gozdnate doline, 

ravnice, ki se nahajajo le v dolini ob reki Plodio. Nadmorska 

višina se giblje med 756-288 m nadmorske višine. Občina 

ima primarno infrastrukturo sorazmerno s potrebami 

prebivalstva, ki se je od '80 povečalo iz 400 na 600 

prebivalcev. Območje ima nekaj verskih zgradb zgodovinske in umetniške vrednosti 

in naravno območje imenovano "vir Sieizi", izvir mineralne vode znan po svojih 

zdravilnih lastnostih. 

2. Katere so dolgoročne prioritete vase občine?  

Doseganje maksimalne neodvisnosti in prihranek energije s koriščenjem obnovljivih 

virov energije – solarne in vetrne.  

3. Zakaj menite bo vaši občina koristila oznaka EEA?  

Poleg pozitivnega efekta procesa eea® na upravljanje v občina, bo občina pridobila 

na področju tehničnih napotkov, informacij o akcijah, pobudah in razpisih v podporo 

povečanju energetske učinkovitosti.  

4. Bi lahko opisali dva projekta na področju energetske učinkovitosti v vaši 

občini? New LED svetila (javno pokopališče) 

Namestitev fotovoltaičnih panelov na občinske zgradbe (realizirano oktobra 2012) 

Izgradnja veterne elektrarne 

Zamenjava obstoječih kotlov z visoko učinkovitimi 

5. Ali ste že potrdili vaš SEAP? Kako vidite razvoj vase občine po sprejetju le-tega?  

Občina Plodio je podpisala pristop k Konvenciji županov 26/06/2012 v okviru 

projekta MEDEEA in trenutno pospešeno del ana realizaciji SEAP.  

http://www.engomi.org/
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Joseph Zammit 

 

Malta 

Občina Pembroke 

1. Kako bi opisali vašo občino v petih stavkih? 

Pembroke je relativno mlada občina na otoku Malta, ki je 

spadala pod britansko kraljestvo v prvi polovici 19. Stoletja. 

Večina poslopij je novih, prav tako je tudi populacija mlada. 

Razteza se na področju 2.3 km2, kjer živi 3120 občank in 

občanov. Občinski svet je bil v preteklih letih zelo dejaven na 

področju energetske učinkovitosti. Podpisali smo Konvencijo 

županov in leta 2010 izdelali SEAP.  

2. V kateri kategoriji je vaša občina znotraj orodja EEA® prejela največ točk? 

Zakaj? 

Občinski svet občine Pembroke se je odločil za sodelovanje v projekti MEDEEA, saj 

verjame v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost. Občina je prejela 

največ točk na področju mobilnosti, saj sodeluje z nacionalno agencijo za promet, 

izvedli smo tudi sistem “parkiraj in odpelji” in nadgradili območje za pešce in 

kolesarje.  

3. Na katerem področju ima vaša občina največji razvojni potencial?  

Občina ima največji razvojni potencial na področju komuniciranja z javnostmi. 

Občinski svet je prepričan, da je izobraževanje in informiranje javnosti izrednega 

pomena, še posebej pa otrok, zato vodi aktivno politiko informiranja o energetski 

učinkovitosti. Občinski svet promovira uporabo recikliranih materialov, na primer 

pohištvo, ki je izdelano iz recikliranega lesa in recikliran papir.  

4. Kako boste izkoristili vaš potencial za pridobitev nagrade EEA®? (Zlata nagrada 

EEA®) 

Občinski svet bo organiziral več aktivnosti za prebivalke in prebivalce in sodeloval z 

drugimi občinskimi sveti in državnimi inštitucijami, kar bo pomagalo zbrati čim več 

informacij ter promovirati energetsko učinkovitost.  

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Vsi člani občinskega sveta, direktor in vsi zaposleni so zelo ponosni, da smo prejeli 

Evropsko energetsko ®, saj bo povečalo vidnost občine in pomagalo pri promociji 

energetske učinkovitosti.  
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Antonio Tamayo González 

Murcia 

Puerto Lumbreras (Regija Murcia, Španija) 

1. Kako bi opisali vašo občino v petih stavkih? 

Puerto Lumbreras se nahaja v jugozahodnem delu regije Murcia, 

v dolini Guadalentin in ima 14.339 prebivalcev. Najpomembnejši 

produktivni sektor je kmetijstvo in živinoreja, z znatnim 

povečanjem v storitvenem sektorju in predelovalni industriji v 

zadnjih letih. Občina ima velik turistični potencial zaradi 

sredozemskega podnebja, njenih zgodovinskih virov, kulinarike 

in njenega geostrateškega položaja. 

2. V kateri kategoriji je vaša občina znotraj orodja EEA® prejela največ točk? 

Zakaj? 

Na področju komunikacije in sodelovanja. To pa zato, ker smo se zadnja leta zelo 

trudili izboljšati sodelovanje, z ozirom na to, da je prav to velikega pomena za 

trajnostni razvoj.  

3. Na katerem področju ima vaša občina največji razvojni potencial? 

Notranja organizacija.  

4. Kako boste izkoristili vaš potencial za pridobitev nagrade EEA®? (Zlata nagrada 

EEA®) 

Občina je nedavno prejela nagrado EEA® in pričakuje, da bo prejela zlato priznanje z 

implementacijo letnih aktivnosti, ki temeljijo na ciljih in merilih energetskih politik 

občine (SEAP, Konvencija županov, občinski trajnostni načrt mobilnosti).  

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® za vašo občino? 

Dodana vrednost nagrade EEA® je pripoznanje prizadevanj občinskega sveta na 

področju energetskih prihrankov in trajnostnega razvoja. Izboljšalo bo tudi 

participacijo občanov v aktivni politiki boja proti podnebnim spremembam.  

Občina Cieza  

1. Kako bi opisali vašo občino v petih stavkih?  

Cieza je ena največjih občin v regiji Murcia, saj je prestolnica 

okrožja Vega Alta. Lahko se pohvali z izjemno lepo kulturno 

dediščino z nekaj arheološkimi najdišči in starodavnimi vasicami 

(iberskimi, rimskimi, visigotskimi in arabskimi). Občina gradi na 
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Milan Gabrovec 

turističnem razvoju z integracijo naravne in kulturne komponente. Kmetijstvo je 

najpomembnejši ekonomski sektor, saj izvažamo breskve, marelice in nektarine. 

Naša občina je tudi pionirka na področju energetske učinkovitosti, saj imamo prvo 

vetrno elektrarno in največjo hidroelektrično centralo v regiji Murcia, pa tudi 

fotovoltaične elektrarne, geotermalno gretje in na lesno biomaso.  

2. V kateri kategoriji je vaša občina znotraj orodja EEA® prejela največ točk? 

Zakaj? 

Razvojno načrtovanje. In sicer zato, ker smo prepoznali, da je načrtovanje potrebno 

za zagotovitev trajnostnega razvoja.  

3. Na katerem področju ima vaša občina največji razvojni potencial  

Notranja organizacija, zato si bomo prizadevali za razvoj na tem področju.  

4. Kako boste izkoristili vaš potencial za pridobitev nagrade EEA®? (Zlata nagrada 

EEA®) 

S procesom evalvacije za eea® smo prepoznali naše kreposti in naše slabosti. Zato 

bomo pospešili dejavnosti tam, kjer smo dobili manj točk, da bi dosegli zlato nagrado 

EEA®. 

 

5. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® v vaših očeh? 

Nagrada EEA® je veliko priznanje za našo občino in pohvala za naša vztrajna 

prizadevanja na področju energetike in trajnosti.  

Slovenija 

Občina Markovci 

1. Na katerem področju je, glede na orodje EEA® vaša občina prejela največ točk 

in zakaj? 

Občina Markovci je pri orodju največ točk dosegla na 

področju regionalnega planiranja (Lokalni energetski koncept, 

energetska ekipa, energetsko planiranje, načrtovanje 

prometa,…) pri sodelovanja na nacionalnih/evropskih 

projektih in komunikaciji z ostalimi občinami ter na področju 

notranje organizacije (kader, letni načrti, usposabljanje 

zaposlenih, revizija dela, javna naročila,…). 

2. Na katerih področjih ima vaša občina največ razvojnega potenciala?  
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Majda Podkrižnik 

Največ potenciala za napredovanje je na podlagi izdelanega orodja vidno na 

področju energetskega upravljanja z objekti in opremo (energetski pregledi javnih 

stavb, javna razsvetljava,…) ter mobilnosti, kjer še niso dosegli zadovoljivih 

rezultatov. 

 

3. Kako boste izkoristili potenciale za pridobitev nagrade EEA?  

Kljub dejstvu, da je Občina prejela evropsko energetsko nagrado, še vedno vidi 

veliko neizkoriščenega potenciala ter bo za dosego zlate evropske energetska 

nagrade uporabljala EEA orodje, ki bo jih na podlagi izdelanega lokalnega 

energetskega koncepta vodila k zniževanju porabe energije v občini ter povečanju 

izkoriščanja lokalnih energetskih virov ter s tem približevanje k energetski 

neodvisnosti občine.  

 

4. Kaj je dodana vrednost nagrade EEA® v vaših očeh?  

Dodana vrednost nagrade je vsekakor motivacija ter želja za doseganje še višjih 

ciljev. 

 

 

Občina Nazarje 

1. Na katerem področju je, glede na orodje EEA® vaša občina prejela največ točk? 

Zakaj?  

Občina Nazarje je pri orodju največ točk dosegla na področju 

regionalnega planiranja (Lokalni energetski koncept, energetska 

ekipa, energetsko planiranje,…) pri sodelovanju na nacionalnih 

projektih ter pri komuniciranju/sodelovanju z ostalimi občinami 

(skupni projekti, prostorsko načrtovanje, kolesarske poti,..). 

 

2. Na katerem področju ima vaša občina največ razvojnih potencialov?  

Veliko potenciala je ostalo še pri mobilnosti. Trenutno se izvajajo številni projekti na 

področju mobilnosti, kjer je veliko manjših posegov (gradnja krožišča, rekonstrukcija 

cest, širjenje javne razsvetljave,…), ki bodo skupaj pripeljali do večje prometne 

varnosti ter dosegljivosti občine. Obenem se občina želi razvijati tudi na področju 

energetske učinkovitosti in je tako leta 2010 sprejela Lokalni energetski koncept in 

zastavila ukrepe za naslednjih 5 let s ciljem povečanja deleža OVE v končni porabi 

energentov ter zmanjšanja končne porabe. 
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3. Kako boste izkoristili vase potenciale za pridobitev nagrade EEA®? (Zlata 

nagrada EEA®) 

Občina Nazarje namerava s pomočjo revizijskega orodja dalje spremljati, izboljševati 

ter načrtovano delovati na vseh področjih, ki so omenjeni v orodju. Naslednji cilj je 

dosega mejne vrednosti 50 %.  

4. Katera je dodana vrednost, ki jo vidite s pridobitvijo nagrade EEA®? 

Dodana vrednost nagrade je možnost spremljanja razvoja občine ter pravočasno 

ukrepanje ob morebitnem nazadovanju pri določenih točkah.  

 

Prvih 10 občin je prejelo nagrado EEA® 

Več kot 80 občin je trenutno vključenih v projekt MEDEEA in 

koristijo brezplačno tehnično pomoč pri pridobivanju 

certifikata eea® in so vključene v Konvencijo županov. Do 

danes je že 10 občin doseglo velik napredek pri trajnostnih 

energetskih pobudah. Njihova prizadevanja so bila javno 

nagrajena 7. novembra, in sicer z dodelitvijo Evropske energetske nagrade EEA®. 

Nagrajene so občine: Isla in Pambroke iz Malte, Dolceacqua, Mendatica in Neirone iz 

Italije, Beltinci, Ljutomer in Markovci iz Slovenije ter Cieza in Puerto Lumbreras iz 

Španije. 

Druga transnacionalna konferenca občin, ki sodelujejo v projektu MEDEEA, je 

udeležencem ponudila priložnost za medsebojno učenje in izmenjavo informacij in 

izkušenj o uporabi EEA ®, pa tudi o energetskih projektih, virih financiranja in 

drugih podpornih. Predstavniki institucij EU, kot sta Generalni direktorat Evropske 

komisije za energetiko in Skupni tehnični sekretariat programa MED, kakor tudi 

foruma Evropske energetske nagrade (organ za dodelitev licence eea ®), so prav tako 

sodelovali na tej konferenci. Med konferenco je gospa Lydwine Lafontaine iz 

Skupnega tehničnega sekretariata programa MED predstavila pomen teritorialnega 

sodelovanja za trajnostno energetsko prihodnost. Po njeni predstavitvi sta bila 

predstavljena še projekta MARIE in ELIH-MED, ki si jih lahko ogledate tudi na 

spletni strani www.interregmedeea.eu.  

 

http://www.marie-medstrategic.eu/si.html
http://www.elih-med.eu/Layout/elih-med/?page=/upload/moduli/pagine/public/project.asp&target=&tit=Project
http://www.interregmedeea.eu/
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Letna skupščina Foruma Evropske energetske nagrade 26.-27 novembra 2012 v 

Bruslju 

Letošnje letno srečanje foruma Evropske energetske nagrade je bilo namenjeno 

uspešnemu evropskemu širjenju evropske nagrade za energijo v zadnjem desetletju. 

Trenutno si prizadeva devet držav pridobiti Evropsko energetsko nagrado, v 

državah MEDEEA pa poteka pilotno testiranje. 

Forum je izbral Bruselj kot prizorišče letošnjega dogodka. Bližina Evropske unije je 

tako bila priložnost, da še enkrat promovirajo metodologije EEA® kot izjemno orodje 

za izvajanje varstva podnebja v občinah, še posebej, ker je priznano kot uradno 

orodje Konvencije županov. 

Podelitev zlatih nagrad v predstavništvu NRW v Bruslju  

Večerni dogodek zlate Evropske energetske nagrade® je potekal 26. Novembra je 

nudil idealne pogoje nacionalnim in regionalnim skrbnikom orodja eea®, da 

predstavijo svoje dejavnosti predstavnikom Evropske komisije, generalnim 

direktorjem in drugim politikom iz držav EU. Dogodek je gostilo predstavništvo 

dežele Severno Porenje-Vestfalija in Švicarska misija v Evropski uniji. Evropski 

komisar Günther Oettinger, švicarska zvezna svetnica Doris Leuthard in Johannes 

Remmel minister dežele Severno Porenje-Vestfalija za varstvo podnebja so podelili 

25 občinam, ki so pokazali izjemna prizadevanja za oblikovanje in izvajanje politik 

trajnostne energije. Njihova prisotnost na podelitvi nagrad kaže, kako pomembna so 

prizadevanja občin.  

Delavnica o “ lokalnih energetskih politikah v regijah s toplim podnebjem”  

Interes vedno večjega števila držav dokazuje, kako eea ® pomaga izboljšati 

energetsko politiko v občinah. S širitvijo EEA® v južne države, zlasti z izkušnjami 

držav MEDEEA, se je pojavilo vprašanje, katere so potrebne prilagoditve za uporabo 

orodja v toplih klimatskih regijah, kjer na primer hlajenje stavbe igra pomembno 

vlogo - bolj kot ogrevanje. 

Delavnica 27. novembra Švicarske Misije pri EU je v Bruslju bila prva predstavitev 

širši javnosti. Predstavili so izkušnje nastale v pilotskih preskusih v projektu 

MEDEEA, francoskih čezmorskih ozemljih Guadeloupe in Martinique ter v Maroku, 

kjer se bo projekt eea ® šele začel. Govorniki so z občinstvom razpravljali o tem, kako 

je mogoče doseči cilje za energetsko učinkovitost v južnih regijah in katere politike 

energetskega sodelovanja med sredozemskimi državami in Evropsko unijo so 

plodne. Pedro Ballesteros Torres iz GD Energy EU Komisije je izpostavil interese 
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Evropske unije na tem področju. Razprava je bila poglobljena in je nakazala pot 

izvajanja EEA® v bolj južnih regijah. 

 

Napovednik dogodkov Medeea: 

 

- 6th-7th februar Zasedanje usmerjevalnega odbora v regiji Cosenza 

- April 2013 zaključna konferenca na Kreti 


