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Uvod v sestanek s predstavniki občin bo namenjen kratki predstavitvi ključnih vsebin iz osnutka
Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN) in izhodišč Dolgoročne podnebne strategije
Slovenije v pripravi. Sledila bo vsebinska razprava o tem kaj občine načrtujete in potrebujete za
uspešno, postopno in dolgoročno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ter za izvajanje lokalnih
ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.
Na sestanku boste imeli priložnost izpostaviti področja, ki so za vas najbolj pereča in zastaviti
konkretna vprašanja predvsem v povezavi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov v naslednjih
sektorjih:
•
•
•
•

Energetika
Lokalno gospodarstvo
Stavbe
Promet

Drugi sektorji (npr. turizem, kmetijstvo in gozdarstvo, odpadki) bodo obravnavani, če bo za to (na
sestanku) izkazan interes.
Obravnavna pa bodo tudi področja prilagajanja na podnebne spremembe (ranljivost občin, poplavna
varnost, s tem povezano prostorsko načrtovanje, prilagajanje kmetijstva…)
Za izhodišče razprave predlagamo naslednje teme (dodatne vsebine boste lahko dodali na sestanku):
•
•
•
•
•
•
•
•

dolgoročno načrtovanje politik v občinah (prostorsko načrtovanje (OPN) in povezava z
lokalnimi energetskimi koncepti , degradirana območja, strategije ogrevanje in povezava s
kakovostjo zraka, …)
financiranje ukrepov
kadrovski in organizacijski potencial občine za prehod v nizkoogljičnost
ukrepi v prometu: izvajanje prometnih strategij, zmanjševanje potreb po mobilnosti, novi
poslovni modeli
ukrepi za lokalno gospodarstvo: prestrukturiranja energetsko intenzivnih dejavnosti
(industrija), zaposlovanje, zelena delovna mesta, krožno gospodarstvo,
ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe: stavbe, naselja, poplave, plazovi, požari……
priprava ukrepov za prebivalce: energetska revščina, spodbude, ozaveščanje, svetovanje
instrumenti občin: zeleno javno naročanje, spodbude, digitalizacija idr.

Da bodo v Dolgoročno podnebno strategijo in druge nacionalne akcijske načrte (npr. za ogrevanje in
hlajenje) v čim večji meri vgrajene usmeritve po meri lokalnih skupnosti, bo sestanek potekal ob

izmenjavi mnenj, pogledov in konkretnih stališč glede izbranih sektorjev. Začetna vprašanja za
razpravo:
1. Kaj občine pričakujete oz. potrebujete od države v povezavi z lokalnim načrtovanjem in
urejanjem?
2. Kateri so primarni cilji občin pri zmanjšanju emisij v posameznih (zgoraj navedenih) sektorjih?
3. Kako postaviti strateške usmeritve države dovolj jasne, da omogočajo lokalni razvoj (v
omenjenih sektorjih)? Na katerih področjih pričakujete jasnejše strategije in usmeritve
države?
4. Katere so ovire za lokalni razvoj v smeri prilagajanja podnebnim spremembam? Vaši predlogi
ukrepov ter primeri dobre prakse.
5. Kako poteka načrtovanje projektov v vaši občini (npr. urejanje mobilnosti, prenove stavb,
oskrba s toploto…) in katere so podlage za načrtovanje?
6. Kako je z zagotavljanjem financiranja za investicijske projekte (ozka grla, dobre prakse)?

