v šestih državah. Prav tako je Evropska
komisija prepoznala revizijsko orodje EEA®
kot zelo učinkovito orodje in kot prvi korak
lokalnih

skupnosti

pri

podpisovanju

Konvencije županov.
8. in 9. Novembra so se prvič srečale slovenske
občine,

ki

s

Skupnostjo

občin

Slovenije

sodelujejo pri projektu MEDEEA, z občinami iz
regij drugih partnerjev. Na Kreti so se tako
sestale z več kot 50 predstavniki lokalnih
skupnosti iz sedmih držav (Grčije, Cipra,

Medeea Dogodki

Malte, Italije, Španije, Portugalske in Slovenije),

1. Konferenca v Grčiji
V okviru projekta MEDEEA (Implementacija
orodja EEA na področje mediterana) je bila
organizirana konferenca na Kreti, kjer so se
prvič srečale sodelujoče občine v projektu.
Partnerji, ki so v večini energetske agencije so k
sodelovanju povabile vsaka po 8 občin, ki bodo
preizkusile revizijsko orodje EEA®. Revizijsko
orodje občinam omogoči na enostaven in hiter

kjer

so

izmenjale

izkušnje

s

področja

energetske učinkovitosti. V sklopu konference
so se prisotni seznanili s projektom MEDEEA,
orodjem EEA® (European Energy Award) in
kako orodje pomaga izboljšati energetsko
učinkovitost v občini. Svoje izkušnje z orodjem
EEA® so predstavile Italijanske občine, grške
in španske občine pa so predstavile svoje
izkušnje z energetskim planiranjem. (MM)

način pregled nad energetsko učinkovitostjo v

V okviru projekta zaključilo šolanje 19

občini, ter pokaže področja, na katerih ima

svetovalcev za EEA®

občina še neizkoriščene potenciale. Postopek

V okviru projekta je šolanje končalo 19 novih

uporabe orodja zahteva, da občine določijo

svetovalcev za Evropsko energetsko nagrado

energetsko ekipo, ki z uporabo orodja analizira

EEA®. Šolanje, ki je bilo organiziral vodilni

šest

planiranje,

partner Are Liguria z namenom, da imajo

oskrba-

občine na področju mediterana zagotovljeno

notranja

tehnično podporo pri uvedbi revizijskega

področji

komunalna

poslopja-

odstranjevanje,
organizacija,

(regionalno
naprave,

mobilnost,

komunikacija-sodelovanje)

na

orodja EEA®.

osnovi katerih občina ugotovi trenutno stanje
energetske učinkovitosti v občini. Orodje

V času izobraževanja sta bili organizirani dve

EEA® uporablja več kot 100 lokalnih skupnosti

delavnici, ki

dejavnosti, orodja, strukture, udeležence,
energetske ekipe, svetovalne odbore, možnosti
sodelovanja ter vlogo svetovalcev in revizorjev.

Občine Medeea

sta jih vodili Ing. Francesca Verardo in Ing.
Silvia Moggia s podporo Communal Labels
GmbH: v Genovi sta 29. In 30. novembra
izuruli 17 novih svetovalcev iz Italije, Krete,
Cipra, Grčije in Španije in 2 nova svetovalca
portugalskega partnerja v projektu Medeea iz
Murcije, dne 6. aprila, bivši svetovalci pa so
obnovili svoje znanje.

V tem poglavju vam želimo predstaviti po dve
občini (od osmih) vsakega partnerja, ki
uporablja orodje eea® v sklopu projekta
MEDEEA. V naslednji izdaji pa bomo
predstavili naslednji dve občine vsakega
partnerja v projektu.
 Regija Algarve (občina Aljezur, Vila
Real de Stº António
 Provinca Cosenza (Castrolibero)
 Regija Kreta (Hersonissos)
 Ciper (Strovolos, Larnaca)


Liguria (Roccheta di Vara, NOLI)




Malta
Regija Murcija (Alhama, Puerto
Lumbreras)
Provinca
De
Jaen
(La
Iruela,
Villarodrigo)
Slovenija (Cankova, Odranci)




Regija Algarve

"Tehnično usposabljanje EEA®" zadeva
informacije o strukturi, funkcijah in uporabi
revizijskega
orodja
–
Total
Quality
Management system – in vse ključne korake v
procesu pridobivanja certifikata eea®: ukrepe,
implementacijo, preverjanje napredka in
optimizacije,
energetsko-političen
donos

Občina Aljezur

Aljezur je občina s skupno površino 323.5 km²
in 5,322 prebivalci. Leži na zahodni obali
Algarve, v zeleni in plodoviti dolini, z gradom
Moorish na vrhu hriba, ki nudi čudovit razgled
na okoliško pokrajino.
Ko boste potovali skozi Aljezur boste deležni
najlepšega pogleda na obalno območje regije
Algarve, z visokimi pečinami, obdanimi z
zelenimi pobočji. Najbolj poznane plaže so
Amoreira, Monte Clerigo in Arrifana, ki jih
lahko dosežete iz obale vasice Odeceixe, 18 km
severno od Aljezur po cesti N 120. Aljezur je
idealen podeželski počitniški kraj, kjer lahko
uživate v pohodih, kolesarjenju ali jezdenju, ali
pa preprosto berete dobro knjigo v kavarni.

Obalni pas regije, imenovan Costa Vicentina, je

umeščen v naravni park, kar priča o njegovi
pomembnosti in veličini.
Aljezur je tradicionalno ruralno območje,
poznano po pridelavi sladkega krompirja,
ribištvu in turizmu. Regija je prav tako znana
po tipični, izvrstni in raznoliki kulinarični
ponudbi.
V občini Aljezur se nahaja tudi največje
področje pridobivanja energije s pomočjo
vetrnic v regiji Algarve.
Energetska in okoljska agencija Agencija
Algarve – AREAL, sodeluje z Občino Aljezur
od leta 2000 na področju energetske
učinkovitosti za doseganje implementacije
lokalnih politik na tem področju.
Sodelovanje v projektu MEDEEA in razvoj
trajnostnega akcijskega načrta energetske
učinkovitosti (SEAP), bo zagotovo pripomoglo
k prepoznavnosti Občine Aljezur kot zelene
občine in k definiciji energetske strategije, ki
vodi do pomembnih rezultatov.
Občina Vila Real de Stº António
V nadaljevanju vam želimo predstaviti Vila
Real de Santo António, eno od treh občin, ki
sestavlja regijo Baixo Guadiana, od koder lahko
vidimo špansko obalo in most čez reko
Guadiana, najlažji dostop do Portugalske preko
Andaluzije v Španiji.

Športni kompleks Vila Real de Santo Antonio je
eden najuglednejših centrov v Evropi. Visoko
kakovostni center, akreditiran in pripoznan s
strani IAAF in Portugalskega olimpijskega
komiteja kot uradni vadbeni center, je
Portugalska energetska agencija (ADENE)
izbrala kot model za analizo energetske
učinkovitosti na področju športa. Študija je bila
razvita v okviru projekta ESBU – energetska
učinkovitost
v
športnih
objektih.
Občina Vila Real de Santo António se je
razširila leta 1774. Marquês de Pombal, ki je bil
odgovoren za urbanistično načrtovanje, jo je
oblikoval v obliko ortogonalne gruče, način, ki
ga je prav tako uporabil ob obnovi Lizbone po
potresu leta 1755.
Ob koncu 19. stoletja je mesto slovelo po
konzerviranju sardine in tunine, pristanišče pa
je cvetelo vse leto zaradi ladij, ki so plule po
reki Guadiana. Še danes se prebivalci tega
območja ukvarjajo z ribištvom, kmetovanjem in
turizmom.
Vila Real je sproščujoče in umirjeno mesto,
precej ravninsko in zato idealno za pohode in
kolesarjenje. Sonce, morje, reke, gore in
velemesto se združijo v prelepi atmosferi.

Energetska in okoljska agencija Algarve –
AREAL, sodeluje z občino Vila Real de Stº
António od leta 2000 v smeri energetske
učinkovitosti in implementacije lokalnih
trajnostnih politik. Sodelovanje v projektu
MEDEEA in razvoj trajnostnega načrta
energetske učinkovitosti (SEAP) bo zagotovo
pripomoglo k prepoznavnosti VRSA kot zelene
občine in k definiciji energetske strategije, ki
lahko vodi k izjemnim rezultatom.

Cosenza

upravljavcem. Občina je prav tako preko
ALESSCO podpisala Konvencijo županov.

Občina Castrolibero
Trenutno je cilj občine, da bi turistični delavci
in turisti sami, sodelovali pri izboljšanju
okoljskih dejavnosti ( več zelenih površin, več
kolesarskih poti, racionalna raba resursov,
vztrajen nadzor in monitoring). Občina
Castrolibero je izrazila interes za sodelovanju v
projektu “MEDEEA”, saj si želi prejeti certifikat
eea®.
Občina Hersonissos-Region na Kreti

Občina Castrolibero leži v urbanem območju
province Cosenza, v Kalabrijski regiji in šteje
10.406 prebivalcev, z gostoto poselitve 910
prebivalcev na km in površino 11,44 km2.
Občina Castrolibero lahko ponudi izjemno
naravno dediščino. Z ozirom na ekološki duh
mesta se lahko pohvalijo z učinkovitim vodnim
čistilnim sistemom. Po mnenju župana,
Orlandina Greca, je prav to primer najboljše
prakse v provinci Consenza na področju okolja
in energetske učinkovitosti, saj zagotavlja
denar in kader vplivu na podnebne
spremembe. Občina Castrolibero je ena izmed
prvih občin, ki so pridobile certifikat EMAS.
EMAS – shema za ekološki management in
revizijo, je prostovoljna pobuda, oblikovana, da
bi izboljšali okoljsko ozaveščenost podjetij.
Občinska uprava Castrolibera je za provinco
Cosenza pristopila k uporabi tega orodja, da bi
lažje razvili integrirane okoljske politike, saj
lahko nudi bolj kvalitetne usluge turistom in

Občina Hersonissos spada v regijo Kreta, v
regionalno enoto Heraklion. Leži na severu
Krete, ki meji na Egejsko morje, 25 kilometrov
vzhodno od Herakliona, glavnega mesta
kretske regije in največjega počitniškega kraja
na otoku. Meri 272 km2 in šteje 27.080
prebivalcev. Največja ekonomska aktivnost
občine Hersonissos je turizem. Znana je kot
najbolje organizirana turistična destinacija na
Kreti in ima enega največjih turističnih letovišč
v Grčiji. Vredno je izpostaviti, da v
Hersonissosu obratuje 330 hotelov, kar
predstavlja 25% vseh hotelov na Kreti in 73%
vseh hotelov v regionalni uniji Heraklion.
Zanimivo je tudi, da populacija Hersonissosa v
poletnem času naraste kar 5 krat, saj na otok
pridejo turisti iz vsega sveta. Turistična
industrija dominira v lokalni ekonomiji, vendar
je prisotno tudi kmetovanje (večinoma gojenje
oliv, vinogradništvo in vrtnarski pridelki),
čeprav upada.

Ciper
Občina Strovolos

Okoljska in energetska vprašanja so na vrhu
občinskega programa. Po besedah župana
Zacharias Doxastakis je “ohranjanje in pravilno
upravljanje z resursi eno največjih prizadevanj
Občine Hersonissos. Promoviramo različne rešitve
na lokalnem nivoju z ozirom na klimatske
spremembe, da bi ohranjali okolje“. Regionalne
energetska agencija Krete (REAC) dolgo in
plodovito sodeluje z Občino Hersonissos na
področju trajnostne energije in klimatskih
vprašanj. V tem okviru je REAC seznanila
Občino s cilji projekta MEDEEA, ki je
podpisala tudi konvencijo županov, evropsko
iniciativo za posredovanje pri klimatskih
spremembah preko implementacije energetsko
učinkovitih politik. Občina Hersonissos je
začela zbirati energetske podatke s ciljem
izdelave trajnostnega energetskega akcijskega
plana (SEAP), ki bo definiral aktivnosti in
ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020.
Občina Hersonissos je že pričela s promocijsko
kampanjo za večanje ozaveščenosti in
informiranosti glede klimatskih in energetskih
vprašanj, predvsem za vse, ki se ukvarjajo s
turizmom. Občina je oktobra gostila tudi
seminar, na katerem so govorniki informirali
lastnike hotelov kako lahko zmanjšajo emisije
ogljika.

Občina Strovolos je bila ustanovljena leta 1986
in je druga največja občina na Cipru za
Limassol, z več kot 60.000 prebivalci na
površini 25km2. Zapisi o mestu Strovolos ali
Strovilos segajo v srednji vek; zapisal jih je
kronist Leontios Macheras, nekoliko kasneje pa
še Forius Boustronius. Viri poročajo, da je
Strovolos bil pod frankovskim žezlom v času
njihove oblasti.
Strovolos je danes veliko mesto, ki meri 25km2
in je razdeljena na šest krajevnih skupnosti. Od
leta 1974 je v Strovolosu nastalo veliko
industrijsko
področje
z
mnogimi
manufakturami. Za občane so bile oblikovane
tudi zelene površine, teh je že več kot 100.
Danes se v mesto nahaja 42 organiziranih
zelenih površin z amfiteatri, jezeri, fontanami
in igrišči.
Občina Stovolos je tudi podpisnica Konvencije
županov in Pakta med otoki ter se s tem
zavezala, da bo oblikovala trajnostne lokalne
energetske akcijske načrte z namenom
doseganja ali preseganja ciljev za zmanjšanje
izpusta CO2 za vsaj 20% do leta 2020. Več
informacij: www.strovolos.org.cy.

Občina Larnaca
Larnaca je tretje največje mesto na južni obali
Cipra za mestom Strovolos. V Larnaci živi
72,000 ljudi (2010) in ima drugo največje
komercialno pristanišče na otoku ter
pomembno turistično letovišče. Največje
letališče na otoku je Larnaca International
Airport in leži na obrobju mesta.
V letu 2010 je bil ustanovljen oddelek za
ravnanje z okoljem; s tem so sledili
priporočilom direktorja občinske uprave, o tem
pa je odločal Odbor za okolje. Oddelek je bil
ratificiran
1.3.2010.

Oddelek za okolje je pristojen za okoljske in
energetske zadeve ter za implementacijo in
spremljanje
trajnostnega
lokalnega
energetskega akcijskega načrta, ki je bil
oblikovan za podpisnike Konvencije županov
in Pakta med otoki. Več informacij:
www.larnaka.com.
Ligurska regija
Občina Roccheta di Vara

Občina Rocchetta di Vara leži v provinci La
Spezia in leži v gorah, ki meri približno 32
km2, meji na toskansko regijo ter reko Varo in
je del naravnega Parka Montemarcello-Magra.

Mesto tvori 6 vasic: od poetične vasice
Beverone z le 12 prebivalci v zimskih mesecih,
do vasi Suvero, z več kot 250 prebivalci. S
pomočjo skladov EU so bile obnovljene vse
lokalne, medtem so v skladu s posegi za
obnovo odprli glavne gozdne ceste, ki tvorijo
prepleteno cestno omrežje in tako je nastala
priljubljena planinska pot med Rocchetta di
Vara in “petimi deželami”.
Občinska ekonomija temelji na kmetovanju,
mnoge med njimi so počitniške turistične
kmetije, kar omogoča ponovno oživitev
turizma v občini in zagotavlja možnost
varovanja širokega območja: mesto Rocchetta
di Vara je umeščeno v osrčje Val di Vara,
največje organsko področje v Evropi, ki ima
certifikat ISO 14001.
Občinska uprava se
je zavezala k
okrepitvi
in
promociji
kmetijskih
zemljišč:

vsakoletni “zeleni dnevi” občanom posredujejo
občinski okoljski program, kjer si izmenjujejo
informacije in debatirajo v sproščujočem
vzdušju. Od leta 2009 Rocchetta z velikim
uspehom organizira dneve "odprtih hlevov"
na kmetijah v okolišu in vsakoletni “Festival
pšenice”, s čemer proslavjajo oživitev
kmetijstva na hektarih nekdaj zapuščenih
zemljišč.
Občina je investirala v oživitev in izboljšavo
bohotnih
pinijevih
gozdov,
ogromno
izobraževanj na področju ekologije in okoljska
politika občine pa sta pripomogla k pridobitvi
naziva “Mesto reciklaže”, ki jig a je podelila
ligurijska regija. V letu 2011 je Rocchetta di
Vara lansirala pomembno kampanjo za
recikliranje in kompostiranje.
Občina NOLI

Ležeče v naravnem zalivu ligurskega morja,
obdana z gozdnatimi gorskimi vrhovi leži Noli,
majhno obmorsko letovišče z okoli 3.000
prebivalci.
V starem mestnem jedru je srednjeveška
mestna struktura še živa in odkriva ostanke
gradu, stolpov, mestnega obzidja ter
tradicionalne ceremonije. Od 1950’tih turiste
pritegnejo peščene plaže, veliko pa ima nuditi
tudi obiskovalcem, ki imajo radi kulturo,
naravo, kulinariko in športe vseh vrst.

Noli obišče okoli 18,000 obiskovalcev na leto;
okoli 20% jih prihaja iz tujine. Pristop je okolju
prijazen, zato občina Noli poskuša obiskovalce
vključiti v trajnostni pristop, v skladu s
podpisanim CoM leta 2009, katerega cilj je
zmanjšanje emisij CO2. Da bi dosegla ta cilj
občina načrtuje trajnostni model mobilnosti,
kolesarske
steze,
obnovljive
energetske
sisteme,
izboljšano
učinkovitost
javne
razsvetljave in revizijo gradbenih predpisov,
da bi bili občani bolj okoljsko osveščeni.
Zaradi področja pešpoti v starem mestnem
središču in odstranitvijo arhitekturnih ovir je
občina Noli postala idealno počitniško
letovišče: postala je članica znamenitega kluba
“najlepših vasi Italije”, in dosegla okoljski
certifikat ISO 14001 ter modro zastavo.
Čeprav je turizem najpomembnejši ekonomski
sector, je ribarjenje najstarejši in najglobje
zakoreninjena dejavnost občine Noli: po
stoletja starem običaju se ribiči na morje
odpravijo vsako jutro, v majhnem čolnu na
vesla s posadko dveh ali treh ljudi.
Najpomembnejši dogodki v občini Noli so:
Maggio Musicale Nolese: vsak konec tedna v
maju poteka glasbena prireditev; teme se
spreminjajo letno.

Glasbeni festival Noli (junija ali septembra) je
posvečen
clasični
in
lirični
glasbi.
Septembra poteka prireditev La Repubblica del
Gusto, ki je osredotočena na kulinariko ter La
Regata dei Rioni, praznovanje v srednjeveških
kostumih, ki se konča z regato.

izvaja trajnostno mobilnost. Zato so izdelali

Regija Murcia

vozil in zmanjšanje toplogrednih plinov. S to

urbani

načrt

mobilnosti

in

glavni

načrt

kolesarskih poti. S tem je Alhama postala prvo
mesto v regiji Murcia, ki razvija mrežo
kolesarskih poti (le za kolesarje). Cilj je
učinkovito zmanjševanje prometa, motornih
občinsko politiko se je nadomestilo tudi vso

Alhama, energetsko mesto

prometno razsvetljavo z LED sistemom in tako
postaja več in več cest pešpoti.
Vsa prizadevanja so občino Alhama leta 2009
pripeljala do pridobitve prestižnega naziva
“Trajnostno mesto" Fundacije okoljski forum
(Fundaciò Fòrum Ambiental) kot finalist v
kategoriji “celostno trajnostna občina”. Ko se je
občina

Alhama

pridružila

evropskemu

projektu MEDEEA, se je zavezala, da bo
geotermalne

sprejela vse potrebne programe za energetsko

energije, ki so jo pridobivali že pred 2000 leti s

učinkovitost in zmanjšanje toplogrednih plinov

pomočjo vročih vrelcev. Na strmem hribu je

ter pridobitev (EEA). Trenutno si občina zelo

zrasel

prizadeva, da bi postala sinonim za trajnostni

Alhama

je

grad.

pokrajina

mesto

Gore,

kot so

zdravilišč,

gozdovi
Sierra

in

Espuña,

osupljiva
soteska

razvoj.

Barranchos de Gebas ali stepe Guadalentín, se

Več informacij o mesto je dosegljivih na

najdejo

www.alhamademurcia.es

vsepovsod.

Alhama

ima

mnogo

zgodovinskih in naravnih lepot ter je tudi
simbol za predanost okoljskim zadevam. Njeni
prebivalci so se z leti naučili uskladiti dnevne
aktivnosti s tako bogatim in raznolikim
okoljem. Okoljska predanost se je počasi
vključila v dnevne urbane aktivnosti, zato se jo
spoštuje doma in na mestnih ulicah, v podjetjih
in industriji ali v ravnanju z odpadki in
transport občanov. Mesto brez dvoma počasi

Predstavitev Občine Puerto Lumbreras

življenje v Puerto Lumbreras so tisti, zaradi
katerih je tako privlačna.
Glavna

promocijska

prispevala

k

točka,

ki

prepoznavnosti

je

gotovo

turistične

destinacije Puerto Lumbreras je gotovo prav
kulinarika. Naravni produkti, predvsem iz
domače živinoreje in poljedelstva, so same po
sebi

že

razlog

za

obisk

občine

Puerto

Lumbreras.
V svojih prizadevanjih biti “zelena občina” je
Puerto Lumbreras leži 80 km od mesta Murcia,

Puerto Lumbreras pridobila naslednje nazive:

from the city of Murcia, v jugozahodnem delu

Učinkovita občina, Nagrada za trajnostni

regije Murcia. Mestni svet je bil ustanovljen leta

razvoj na področju izobrazbe in ekološkega

1958, po odcepitvi od Lorce. Umeščena med

oblikovanja, Nagrada TRAGSA za trajnostni

Murcio in andaluzijsko mejo je presečišče

ruralni razvoj. Puerto Lumbreras je bila prva

potnikov in dobrin na poti do Španije. Rečni

občina iz regije Murcia, ki se je priključila

tok Nogalte deli Puerto Lumbreras na dva

Konvenciji županov. Sedaj si je zadala cilj, da

dela. Tok reke Nogalte in istoimenski grad sta

bo zadostila zahtevam za dosego MEDEEA.

zgodovinski priči tihi, prelepi in enostavni

Več

vasici. Grad Nogalte v Puerto Lumbreras je bil

www.puertolumbreras.es/canalturismo.asp

informacij

je

dosegljivih

na

zgrajen med XII in XIII stoletjem in je postal
emblem turizma v občini Puerto Lumbreras z
obnovljeno turistično ponudbo stotih jamskih
hiš, ki jih bo mogoče videti na turistični poti v

Provinca Jean
LA IRUELA

bližnji prihodnosti.
Puerto

Lumbreras

zaščitena,

vendar

je

edinstvena

stalno

se

občina,

razvijajoča

trajnostna turistična destinacija. Z bogato
pokrajino, edinstveno kulturo in hišami, je
občini

Puerto

Lumbreras

uspelo

združiti

spoštovanje do teh elementov, zaradi katere je
tako znana destinacija, s šarmom poljedelske in
živinorejske občine, ekonomskim in socialnim

La Iruela je vas na severu področja Sierra de

razvojem, ki ga je prinesla turistična industrija.

Cazorla.Kmetijstvo je zelo razširjeno, predvsem

Narava, kultura, gastronomija, in predvsem

na skrajnem zahodu, preostanek področja pa je

pogozdovanega s pinijevimi drevesi in spada

- Investicije v javno razsvetljavo: 171.301 €

pod naravni park “Parque Natural Sierra de

- Energetski prihranek: 157.975 kWh/leto

Cazorla y las Villas”, kjer je naravnih čarov

- Zmanjšanje izpustov CO2: 55.291 Kg/leto.

nešteto, ne samo pokrajinskih pač pa tudi nudi

Nadalje je leta 2007 ob pokopališču bil zgrajen

bogato floro in favno.

tudi fotovoltaični sistem, z 95 kW.

Ekonomske aktivnosti temeljijo na naslednjih
aktivnostih:

VILLARODRIGO

- pridelovanje oliv,
- naravni turizem,
ter gozdarstvo.
Občinski

svet

je

razglasil

La

Iruelo

za

zgodovinski spomenik 1985. Tudi ostanki
cerkve Santo Domingo, ki je bila zgrajena v
notranjosti renesančnega gradu iz 19. Stoletja,
so izjemne.
V sklopu programa Agende 21 je pokrajinski
svet Jaéna pričel s procesom javnih razgrnitev

Villarrodrigo spada v pokrajino Sierra de

aprila 2008.

Segura, ki leži na severu pokrajine Jaén in meji

Kot občina, ki spada v mrežo trajnostno

na pokrajino Albacete. Občina kljub temu ne

naravnanih občin pokrajine Jaén, je La Iruela

leži v bližnjem naravnem parku Parque de de

izvedla okoljsko informacijske kampanje, kot je

la Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Na

Celoletan zelena šola, ki poteka v vseh šolah v

vzhodu občine leži gorsko področje Sierra de

občina od leta 2005 ali pogozdovanje z

Calderon in reka Guadalmena na zahodu, ki

organskim kompostom obrata Linares. Občina

spadata v “Red Natura 2000” in vključuje

je poskrbela tudi za preoblikovanje zelenih

Rumblar,

javnih

tako

Ravninska vas, leži na nadmorski višini 800

implementirala kriterije trajnosti za njihovo

metrov in je od glavnega mesta najbolj

vzdrževanje.

oddaljena vas v pokrajini.

Na področju energetike je občina oblikovala

Ekonomija temelji na kmetovanju in lovu. Več

Občinski načrt za optimizacijo, ki ga je

kot polovica občinske površine je namenjena

elaborirala leta 2007.

pridelovanju

Najpomembnejši podatki načrta so:

območjih, travnikom, pašnikom in gozdovom.

- Potrebne investicije za občinske zgradbe:

Župnijska cerkev nauduša s svojim baročnim

14.166 €.

in manierističnim stilom.

površin

v

ekopark

in

Guadalen

oliv,

in

kmetijstvu

Gauadalimar.

v

sušnih

V sklopu programa Agende 21 je pokrajinski
svet Jaéna pričel s procesom javnih razgrnitev
junija 2004.

Slovenija
Občina CANKOVA

Kot občina, ki spada v mrežo trajnostno
naravnanih občin pokrajine Jaén, je La Iruela
izvedla okoljsko informacijske kampanje, kot je
Celoletna zelena šola, ki poteka v vseh šolah v
občina od leta 2005 ali pogozdovanje z
organskim kompostom obrata Linares. Občina
je poskrbela tudi za preoblikovanje zelenih
javnih

površin

v

ekopark

in

tako

implementirala kriterije trajnosti za njihovo
vzdrževanje.
Na področju energetike je občina oblikovala
Občinski načrt za optimizacijo, ki ga je
elaborirala leta 2007.
Najpomembnejši podatki načrta so:
- Potrebne investicije za občinske zgradbe:
5.625 €.
- Investicije v javno razsvetljavo: 24.206 €
- Energetski prihranek: 16.243 kWh/leto
- Zmanjšanje izpustov CO2: 19.710 Kg/leto
Občina je članica Mreže »Solar College«, zato je
v šole vgradila solarne naprave, ki proizvajajo
3,6 kW električne energije.

Občina Cankova leži na levem bregu reke
Mure v nižinskem delu Prekmurja. Na površini
3058 hektarjev živi 2,067 prebivalcev.
Glavna naravna dobrina Cankove je rodovitna
zemlja. Več kot polovico njene površine
pokrivajo kultivirana polja, vrtovi in
sadovnjaki. Kmetovanje je najpomembnejša
ekonomska aktivnost v občini. Njena
prihodnost leži v njenih naravnih in kulturnih
virih, še posebej v trajnostnem kmetijstvu,
rokodelstvu, storitvenih dejavnostih in naravi
prijaznem pustolovskem turizmu.
Občina je razvila intelektualno infrastrukturo
kot so osnovne šole, otroško varstvo, sport in
fizično infrastrukturo kot so ceste, železniške
proge in telekomunikacija, električno in
vodovodno omrežje
V občini Cankova je 598 gospodinjstev, ki svoje
domove ogrevajo v 59 % z lesom. Občina
Cankova je ena od osmih slovenskih občin, v
katerih so gozdovi v več kot 97 % v zasebni
lasti. Občino pokriva 796 ha gozdov.

Share of RES - Energy consumption without traffic
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Občina ODRANCI

Že od ustanovitve Občine Odranci velja, da je
po površini najmanjša občina od vseh
slovenskih občin. Meri le 7 kvadratnih
kilometrov, sestavlja pa jo le eno naselje.
Ključni aktivnosti v občini sta živinoreja in
poljedelstvo. Gradnja in delovanje poslovne
cone je pognalo lokalno ekonomijo. Tako ima
občina 50 registriranih podjetij (IBON, 2010).
Občinski svet se je pred nekaj leti odločil za
spodbujanje ekonomskega razvoja v občini. Od
tedaj si prizadeva za najustreznejšo pot za
doseganje zastavljenega cilja. Občina Odranci
si želi oblikovati tudi industrijsko cono, da bi
postala moderno poslovno območje in
omogočila pogoje za priseljevanje in razvoj
novih domačih in tujih podjetij. Slednje bo

pospešilo razvoj lokalnega podjetništva,
trgovine in razvoj novih produktov ter
povečanje
učinkovitosti,
kreativnosti,
inovativnosti, pa tudi konkurenčnosti podjetij,
s tem pa tudi nove zaposlitvene priložnosti.
Po razvitosti komunalne infrastrukture so
Odranci ena najrazvitejših občin, pa tudi sicer
je ena najrazvitejših Slovenije. V gospodarskem
smislu je občina prinesel največji napredek
ustanovitev podjetja Carthago motorhomes, ki
zaposluje 250 delavcev. Trend rasti se bo
nadaljeval tudi v prihodnjih letih – zaradi rasti
poslovne cone, novih podjetij in tovarn, ki
bodo
prebivalcem
nudile
zaposlitvene
možnosti.

Novice Konvencije županov
Konvencija
županov
lokalnih in regionalnih
oblasti je prinesla cilje
glede izpustov CO2 v EU
do leta 2020.
Konvencija županov je
evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne
in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno
zavezale k povečanju energetske učinkovitosti
in uporabi obnovljivih virov energije na svojih
območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo,

da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske unije
20 % znižanja emisij CO2 do leta 2020.
Vse od začetka Konvencije februarja 2009 je
naraslo število podpisnikov na več kot 2.800 do
septembra 2011. Danes združuje lokalne
skupnosti iz več kot 44 držav – predstavljajo
vse države EU27. Z njihovim sodelovanjem pri
Konvenciji županov so občine omogočile 130
milijonom občanov izboljšane življenjske
pogoje.
Kot del zaveze so se občine strinjale z
oblikovanjem inventarja osnovnih vrednosti
emisij
in
oblikovanjem
Trajnostnega
energetskega načrta (SEAP) – izčrpen pregled
ključnih trajnostnih energetskih ukrepov – v
naslednjem letu po podpisu Konvencije.
Do danes so podpisniki oddali več kot 750
načrtov SEAP. Javno dosegljivi so v obliki
kataloga
(http://www.eumayors.eu/actions/sustainableenergy-action-plans_en.html).
Pisarna
Konvencije
županov
(CoMO)
organizira dogodke, na katerih podpisniki
lahko izmenjajo izkušnje in mrežijo. Zadnji
dogodek ‘Izkušnje mest in regij z dostopnostjo
sredstev na lokalnem, regionalnem in nacionalnem
nivoju’ je potekal 12. Oktobra v Bruslju, v Hiši
mest, občin in regij. Podpisniki Konvencije so
prejeli praktične informacije o načinih
financiranja implementacije načrta SEAP in se
vključili o priložnostih za financiranje ukrepov
za energetsko učinkovitost preko Evropske
Komisije in predstavnikov finančnih institucij.
Tisti, ki se niso uspeli udeležiti dogodka v
Bruslju, so dogodek lahko spremljali preko
spletnega seminarja, med 14:00 in 15:00 uro,
kjer je Ralf Goldman iz Evropske investicijske
banke predstavil Evropsko lokalno energetsko
pomoč (ELENA).

Konvencija županov je organizirala tudi
tehnično podporo med 14:30–17:00 uro na dan
dogodka, kjer so udeleženci prejeli odgovore
na vsa vprašanja. Več informacij je dostopnih
na
http://www.eumayors.eu/agenda_en.html?id_e
vent=215.
Za več informacij o Konvenciji županov sledite
povezavi
http://www.eumayors.eu/index_en.html

Dogodki povezani z EEA®
EEA® Kalibracijski dan v Genovi
22. in 23. Septembra je ARE Liguria v Genovi
gostila mednarodni kalibracijski dan eea®:
tehnični strokovnjaki eea® iz Austrija, Francije,
Italije, Nemčije, Madžarske, Luxembourga in
Švice so tvorno sodelovali pri reviziji,
implementaciji
in
uskladitvi
orodja
eea®, ocenili
uspešnost
diseminacije
in
razpravljali o rezultatih uporabe
eea® v
evropskih občinah.
Delovno skupino sta pozdravili Maria
Fabianelli, predstavnica ARE Liguria in Lidia
Badalato, direktorica okoljskega oddelka
ligurske regije. Dvodnevni sestanek je
koordiniral
Robert
Horbaty,
direktor
Communal Labels GmbH, ki ima licenco za
nagrado European Energy Award®.
Strokovnjaki eea® so se še posebej posvetili
novi različici orodja, ki so jo izboljšali na
pobudo svetovalcev eea®. Svetovalci so
preizkusili novo različico orodja v občinah v
Švici, Avstriji in Italiji.
Poseben doprinos orodja eea® je bil omogočen
v mediteranskih državah, kar je strateški cilj s

posebno velikim pomenom za projekt
MEDEEA!
Naslednji kalibracijski dan eea® bo potekal v
Luxembourgu, septembra 2012, več informacij
pa je dosegljivih na http://www.european-

energy-award.org/.

