Lokalna energetska agencija za Pomurje in Skupnost občin Slovenije Vas vabita na
2. srečanje Pomurskega RLL na temo

»Podporne storitve za energetsko prihodnost«,
ki bo v ponedeljek, 27.2.2017 ob 9.00 v RIS Dvorcu Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota – MODRI SALON
Na srečanju se bomo seznanili s podpornimi storitvami, ki so nujno potrebne v javnem sektorju za
učinkovitejši nadzor, pravilno načrtovanje in spremljanje učinkov, ki spremljajo izvedene ukrepe.
Tako bomo v prvem delu zagotovili predstavitev delovanja in koristi energetskega upravljanja, tako za
javne stavbe, kot tudi za javno razsvetljavo. E2 manager je aplikacija v katero je vključenih že nekaj
pomurskih občin, prizadevamo, pa si vključiti še dodatne javne stavbe / občine iz Pomurja. Sledila bo
predstavitev projekta in koncepta javnega zasebnega partnerstva.
Predviden program srečanja je naslednji:
09:00 – 09:15 Registracija udeležencev in uvodni pozdrav
09:15 – 10:00 E2 manager – software za energetsko upravljanje stavb; Dejan Ferlin, ADESCO
10:00 – 10:45 E2 manager – software za celovito upravljanje javne razsvetljave; Jure Boček; ADESCO
10:45 – 11:15 Odmor za kavo in prigrizek
11:15 – 11:30 Projekt EnCP-INTRANS glavni cilji in rezultati; Boštjan Krajnc, KSSENA
11:30 – 12:00 Izobraževalne vsebine projekta EnPC-INTRANS; Niko Natek, KSSENA
12:00 – 12:30 Zaključek prvega dela srečanja z odprto debato članov RLL Pomurje
12:30 – 13.30 Projekt REACH – Zmanjšanje rabe energije in preprečevanje
energetske revščine v pomurskih gospodinjstvih; predstavitev rezultatov s
strani izvajalcev akcije LEA Pomurje in društva za sonaraven razvoj Focus
V drugem delu srečanja vas bomo seznanili s problematiko in izzivom energetske revščine v naši regiji,
ter z aktivnostmi, ki so že bile izvedene na tem področju v posameznih občinah Pomurja.
Na srečanje posebej vabimo odgovorne in zadolžene za upravljanje in spremljanje rabe energije v
stavbah kot tudi osebe, ki so zadolžene za urejanje zakonskih zahtev in praktičnih izzivov pri javni
razsvetljavi.
Srečanje za Vas organiziramo brezplačno, vendar so zaželene prijave udeležbe na e-pošto
jasmina@lea-pomurje.si ali na telefonsko številko (02) 538 13 57 (ga. Jasmina Perkič) zaradi lažje
organizacije.
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