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Predgovor
MEDEEA je evropski projekt financiran iz programa Mediteran. Glavni cilj projekta
MEDEEA je doseči evropske cilje »20-20-20« na področju Mediterana. To nam bo uspelo
z izboljšavo lokalnega upravljanja energetskih vprašanj s pomočjo aplikacije Evropske
energetske nagrade – eea® kot enotno občinsko orodje za energetsko načrtovanje na
področju Mediterana in s promocijo vključenosti občin v Konvencijo županov. V sklopu
projekta sodeluje več kot 70 občin iz 9 držav s področja Mediterana. Vključene Slovenske
občine sodelujejo v projektu preko Skupnosti občin Slovenije, ki je partner v projektu.
Projekt, ki se je začel v letu 2010 je sedaj v zaključni fazi. Zbirajo se še zadnji podatki, na
podlagi katerih bodo narejeni zaključki. Ti bodo predstavljeni vladnim predstavnikom v
obliki političnih priporočil na področju energetske učinkovitosti.
Upoštevana je bila:



Raznolikost med državami v Sredozemlju na področju energije znotraj EU, tako v
smislu visoke energetske porabe, povezane tudi z delno razkritim potencialom
proizvodnje energije iz obnovljivih virov



Struktura oblasti v sredozemskih državah, kjer je zaradi zgodovinskih razlogov, kar
nekaj občin z majhnim številom prebivalcev






Omejena možnost majhnih občin, da vplivajo ne energetsko politiko
Omejeno znanje občin na področju energije
Gospodarska kriza in pomanjkanje sredstev s katerima se soočajo občine
Položaj partnerskih regij in držav, sosede Mediteranskim državam, ki še niso
članiceEU s katerimi so možne in zaželjene izmenjave tudi v okviru Barcelonskega
procesa

Opozorilo: Evropska komisija ne odgovarja za vsebino. izključno odgovornost za vsebino tega dokumenta nosi avtor.

Skupnost občin Slovenije je pripravila naslednja priporočila , ki jih bo predstavila
državnim odločevalcem.
Slovenski državi organi morajo nadaljevati s promocijo lokalnih energetskih politik, ki
predstavljajo najboljšo pot za doseganje trajnostnega razvoja, zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov ter boj proti podnebnim spremembam. Zlasti zahtevamo:
 Upoštevate lokalne izpuste CO2 kot del slovenske zaveze za zmanjšanje emisij
 Redno sporočate o lokalnih energetskih podatkih za primerjalno analizo
 Daste večjo prepoznavnosti dobrih praks iz lokalnih okolij
 v skladu z kohezijsko politiko 2014-2020, kateri glavni cilj je izpolniti cilje
strategije 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, bi Slovenija morala
nameniti sredstva za investicije v izboljšanje energetske učinkovitosti in
obnovljive vire energije. EU promovira učinkovito rabo evropskih sredstev,
skupnih strateških okvirjev, partnerskih pogodb ter operativnih programov. Iz
navedenega se morajo sredstva iz strukturnih skladov nameniti za energetsko
politiko in promovirati razvoj SEAP-ov (regionalnih SEAP-ov) in energetske
učinkovitosti tudi v finančni perspektivi 2014-2020
Vlada mora ohraniti zagon naložb in investicij v inovativne energetske tehnologije.
Posebej poudarjamo da:
 se omogočijo davčne olajšave za prebivalce in podjetja, ki vlagajo v uporabo obnovljivih virov energije in uporabo učinkovitih tehnologij v zgradbah in podjetjih
 se ohranijo spodbude na področju mobilnosti, za vlaganja iz za uporabo
učinkovitih tehnologij (električna in hibridna vozila, javni prevoz idt.)
Spodbujati je potrebno izvedbo regionalne SEAP-ov ter jih uskladiti z občinskimi LEK-i.
Vzpostaviti koordinirano delovanje s Skupnosti občin Slovenije in lokalnimi energetskimi
agencijami pri promociji in pripravi regionalnih SEPA-ov.
Povečati se mora znanje s področja energetske učinkovitosti in OVE. Tako javni uslužbenci, kot prebivalci potrebujejo tehnično podporo. Pozivamo vas:
 da posodobite usposabljanja in učne načrte, da bodo bolje odražali dejanske potrebe
 da izvedete kampanjo ozaveščanja
 da izvedete usposabljanja/izobraževanja občin/javnih uslužbencev
Pri prenosi nove direktive o energetski učinkovitosti, se določijo ravni energetske
učinkovitosti za vse javne zgradbe (ne samo za državne zgradbe)
O pomenu energetske učinkovitosti in varčevanju z energijo je potrebno zaveščati otroke
v šolah in vrtcih.

