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5. nacionalna 
konferenca o 
trajnostnem 
upravljanju z 
viri skupnosti

Kako lokalne skupnosti merijo
in učinkovito zmanjšujejo svoje 
izpuste toplogrednih plinov

Številne napredne lokalne skupnosti že zasledujejo ambiciozne cilje 
zmanjševanja svojih izpustov in tako prevzemajo vodilno vlogo pri 
spoprijemanju s podnebno krizo. Pri identificiranju prioritetnih 
ukrepov in spremljanju njihovih učinkov je merjenje izpustov 
ključnega pomena.

Predavanja domačih in tujih strokovnjakov z veliko praktičnimi 
izkušnjami ter priložnosti za izmenjavo mnenj z ostalimi udeleženci 
konference bodo okrepila vaše znanje na področju spremljanja 
izpustov v lokalni skupnosti in olajšala prehod v podnebno nevtralno 
družbo. 

Konferenca bo potekala v spletni obliki prek aplikacije Zoom. 
Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek 
kolikor mogoče interaktiven.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih 
znanj še posebej priporočena  pripravljavcem energetsko-podnebnih 
načrtov, načrtovalcem ukrepov blaženja podnebnih sprememb ter 
zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja in 
razvojnih vprašanj.

v četrtek, 
19. novembra 2020,

ob 9. uri

prek spletne aplikacije
ZOOM

Udeležba na konferenci
je brezplačna. 

Dodatne informacije na 
01 439 7100,

info@umanotera.org,
ter na

www.dovoljzavse.si

Prijavite se tukaj

https://forms.gle/eNpBNv14vF6LJF5F8
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PROGRAM Kako lokalne skupnosti merijo 
in učinkovito zmanjšujejo svoje 
izpuste toplogrednih plinov

19. november 2020

8.30 Prijava udeležencev

prosimo, da se povežete najpozneje ob 8:50

9.00

Uvodni nagovor

Česar ne meriš, ne moreš uspešno upravljati

Jonas Sonnenschein, Umanotera

9.15

Osrednji predavanji

Spremljanje izpustov toplogrednih plinov in učinkovito ukrepanje prek

lokalnih mrež na Finskem (s slovenskim prevodom)

Laura Saikku, Finski inštitut za okolje SYKE

Upravljanje z energijo in izpusti toplogrednih plinov v lokalnih 

skupnostih - učinkovito načrtovanje kot ključ do uspeha

Boštjan Mljač, Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA)

10.45 Odmor

11.00

Predstavitve slovenskih

dobrih praks

Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske

Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG)

Trajnostna mobilnost v Krškem

Romana Pečnik, strokovna sodelavka za investicije na Občini Krško

Skupnostni energetski projekti v občini Loški Potok

Ivan Benčina, župan občine Loški Potok, 

12.15 Ogljični odtis občin – naslednji koraki

Renata Karba & Jonas Sonnenschein, Umanotera

12.30 Zaključek konference


