Datum: 23. 11. 2021
Številka: 604-19/2021-1

ENERGETSKA UČINKOVITOST
8. 12. 2021, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet vse odločevalce, soodločevalce in druge
zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z energetsko učinkovitostjo in
njenimi ukrepi od lokalne do mednarodne ravni.
Uporaba energije je za človeško družbo in njeno delovanje že od nekdaj pomembna. Pri
razvoju trajnostne in nizkoogljične družbe je ključna predvsem učinkovita raba energije in raba
obnovljivih virov energije. Navedeni rabi igrata osrednjo vlogo v boju proti podnebnim
spremembam.
Posvet bo sestavljen iz zakonodajnega in praktičnega dela.
Predlagan dnevni red:
10.00 –
10.10

Uvodni pozdrav in nagovor

10.10 –
10.25

Predstavitev Zakona o
spodbujanju rabe

-

mag. Erik Potočar, direktorat za energijo,
Ministrstvo za infrastrukturo

obnovljivih virov energije
ter Uredbe o samooskrbi z
električno energijo iz
obnovljivih virov energije, s
poudarkom na tematiki, ki
zadeva občine
10.25 –
10.40

Vizija koncesionarja in

Vladimir Mauku, tehnični direktor,

izvajalca gospodarske javne

SODO sistemski operater

službe distribucijskega
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operaterja električne

distribucijskega omrežja z električno

energije, izpostavitev

energijo, d.o.o

dejstev o kapacitetah ter
razvojnih možnostih za
občine
10.40–
10.55

Izkušnja prve samooskrbne

-

energetske skupnosti v

Ciril Rosc, župan Občine Luče,
Slovenija

Sloveniji
10.55 –
11.10

Vizija vzpostavitve
skupnostnih sončnih

-

Marko Funkl, župan Občine Hrastnik,
Slovenija

elektrarn
11.10 –

Razprava

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

PRIJAVA:
Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in
njihove zavode in 120,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave zbiramo do torka,
3. 12. 2020, do 13.00 oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Prijave zbiramo na
tej povezavi PRIJAVNICA1 in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli
povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in
dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na posvetu.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!
Sekretariat SOS

1

Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli
povezavo do spletnega dogodka.
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