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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. www.interregmedeea.eu  

Zaključna konferenca projekta MEDEEA je bila na Cipru 

Zaključna konferenca projekta je bila v času od 15. do 16. maja v Nikosiji na Cipru. Na 

konferenci, ki so se je udeležili tudi predstavniki slovenskih občin, je bilo 24. občinam 

podeljena nagrada EEA, saj so dosegli več kot 50% možnih točk orodja EEA®. Na podelitvi 

nagrad je bilo večkrat izpostavljeno, da imajo občine na področju Mediterana specifike na 

področju energetske učinkovitosti in le-te bi morala Evropa tudi upoštevati. Energetska 

učunkovitost se ne dogaja samo v severni Evropi, temveč tudi na področju Mediterana.  

Prvi dan konference so si udeleženci ogledali primere dobrih praks in sicer so obiskali center 

za zbiranje odpadkov Green Dot, v okviru katerega zberejo odpadke za nadaljno reciklažo 

od 700.000 ljudi in pokrivajo 85% populacije. 

http://www.interregmedeea.eu/
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Na sami konferenci so udeleženci lahko sodelovali v razrpavi o zavezi lokalnih skupnosti za 

trajnostni razvoj. V nadaljevanju so občine izmenjale izkušnje s področja energetske 

učinkovitosti. Svoje izkušnje je predstavil župan občine Beltinci dr. Matej Gomboši, ki je 

udeležnecem predstavil aktivnosti občine Beltinci. Med drugim je poudaril, da se deli občine 

že ogrevajo z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso, občina pa namerava za ogrevanje 

izkoristi tudi geotermalno energijo.  

Na samem koncu konference so udeležencem predstavniki Evropske komisije predstavnili še 

možnosti za financiranje projektov za večjo energetsko učinkovitost občin na področju 

Mediterana.   

Slike in predstaviteve si lahko pogledate tukaj.  

Primerjalna analiza vključenih občin 

V okviru projekta MEDEEA je bila narejena baza podatkov o energetski porabi občin. V bazi 

lahko najdete podatke o energetski porabi javnih stavb, porabe javne razsvetljave, javni in 

zasebni prevoz, porabo obnovljivih virov energije...  

Z vspostavljeno bazo podatkov lahko primerjamo vključene občine po različnih kriterijih. 

Baza podatkov omogoča, da primerjamo različne občine iz različnih delov Mediterana.  

Katalog dobrih praks za občine  

Katalog dobrih praks je končno dosegljiv na spletu! Občine. V katalogu lahko najdete kako 

so implementirale aktivnosti s področja energije oziroma CO2 emisije, ki so bile predvidene 

v orodju eea®, kot tudi v SEAP-ih. Kliknite tukaj in prelistajte katalog dobrih praks! 

Politična priporočila 

V okviru projekta MEDEEA, bodo projektni partnerji pripravili politična priporočila, ki bodo 

razdeljena na priporočila za Evropsko, nacionalno in regionalno/lokalno raven. Cilj 

priporočil je promovirati energetsko načrtovanje, s katerimi se bodo povečali prihranki 

energentov, kot se bodo zmanjšali odhodki občinskih proračunov za energijo. Politična 

priporočila so objavljena na spletni strani projekta.   

Nacionalne konference 

V okviru projekta je vsak partner organiziral nacionalno konferenco:  

- Grčija 

Pertner iz Grčije je organiziral nacionalno konferenco 

o metodologiji “Evropske energetske nagrade” in 

konvencije županov bila v petek 26. Aprila 2013 v 

prostorih mesta Heraklion na Kreti. Konferenca je bila 

organizirana od Regije Kreta in Energetske agencije. 

Na nacionalni konferenci so bili predstavljeni rezultati 

projekta, 5 županov nagrajenih občin, pa je 

predstavilo primere dobrih praks kot tudi težave in izzive s katerimi so se srečali. V 

nadaljevanju so predstavniki ministrstev predstavili nacionalne politike in možnosti 

(finančne) za pomoč pri izvedbi projektov za večjo energetsko učinkovitost v občinah.  

http://www.cyprusconferences.org/medeea2013/photos.php
http://www.interregmedeea.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=161&lang=en
http://www.interregmedeea.eu/index.php?lang=en
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- Slovenia 

Skupnost občin Slovenije je organizirala nacionalno konferenco 25. aprila v okviru redne 

letne skupščine. Na konferenci je bilo prisotnih več kot 65 županov, podžupanov in 

predstavnikov občin. Na konferenci smo prisotnim predstavnikom predstavili kooperativo 

Sončno zadrugo, katere ustanovitelj je tudi SOS. Sončna zadruga nudi tehnično podporo za 

izvedbo projektov za povečanje energetske učinkovitosti. SOS podpira zadružni sistem, saj 

le-ta omogoča, da dobiček ostaja v domačem okolju in ne odteka v privatna podjetja.  

- ALESSCO and ARE  

 

Nacionalna konferenca italijanskih partnerjev projekta (Are Liguria in Alessco) je bila v 

Neaplu 11. aprila. Nacionalna konferenca je bila 

organizirana v okviru sejma “Enermed”. Na konferenci 

sta partnerja predstavila rezultate projekta, kot tudi 

občine nagrajene z nagrado EEA.  

Na konferenci so bili prisotni župani vključenih občin v 

project MEDEEA, predstavniki Ministrstva za 

gospodarski razvoj, predstavniki regije Cosenza ter Liguria in predstavnik Združenja občin 

Italije (ANCI). Na nacionalni konferenci so prisotni razpravljali o energetskem načrtovanju, 

podpori orodju EEA® kot orodju za identifikacijo prednosti, slabosti in potencialov za 

izboljšavo energetske učinkovitosti in razvoj obnovljivih virov energije.  

- Murcia in Jean iz Španije 

Lokalna energetska agencija regije Murcia in regija Jean, sta 

skupaj organizirala nacionalno konferenco na temo energetska 

učinkovitost v mestih.  

Na konferenci je bilo prisotnih več kot 100 strokovnjakov iz 

področja energetske učinkovitosti iz celotne Španije. 

Cilj konference je bila izmenjava izkušenj občin s področja 

energetske učinkovitosti, s pomočjo katere bi pripomogli 

uresničiti cilj 20-20-20.  Doseči želijo 20% zmanjšati izpuste 

toplogrednih plinov, za 20% povečati uporabo obnovljivih virov do leta 2020. 

 

Občine prejele nagrado EEA@ 

V sklepnem delu projekta MEDEEA je nagrado EEA® Evropsko 

energetsko nagrado prejelo 18 občiniz Krete, Cipra in Portugalske. 

Od tega je bilo 5 nagrajenih občin iz Krete, 5 iz Portugalske in 8 iz 

Cipra. Izmed vseh občin sodelujočih v projektu je največ točk 

dosegla občina Heraklion iz Krete, ki je dosegla 68% vseh možnih 

točk. Preden občine prejmejo nagrado mora biti njihovo delovanje pregledano s strani 

mednarodnega revizorja z licenco za ocenjevanje po metodologiji EEA®.   

Najpomembnejši dosežki občin so:  
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- Ustanovitev operativne energetske ekipe iz različnih oddelkov 

- Zbiranje in pregled nad porabo energije, vode in proizvedenimi odpadki 

- Evalvacije Trajnostnih energetskih konceptov 

- Sprejem Lokalnih energetskih konceptov s strani občinskih svetov.  

 


