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Publikacijo ureja Urad Konvencije županov.. 
Upravlja jo konzorcij lokalnih in regionalnih mrež pristojnih organov,
ki ga vodi združenje ENERGY-CITIES, v sestavi Sveta evropskih občin in regij (CEMR), 
Climate Alliance, EUROCITIES in Fedarene.

Izdano novembra 2011.

Grafično oblikovanje: Diane Morel / www.dianemorel.com
Fotografije na naslovnici in zadnjih straneh: © Shutterstock

Urad Konvencije županov je podprt s strani programa Inteligentna energija za Evropo.
Evropska komisija oz. katera koli oseba, ki deluje v njenem imenu, 
ni odgovorna za uporabo podatkov, vsebovanih v tej publikaciji 
ali za morebitne napake, ki bi lahko ostale v besedilu, kljub njegovi skrbni pripravi.
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PRISTOP H KONVENCIJI PO KORAKIH

Podpisniki Konvencije županov si 
prizadevajo doseči in celo preseči cilj, ki 
ga je zastavila EU – zmanjšanje emisij 
CO2 za 20 % do leta 2020 z izvajanjem 
akcijskega načrta za trajnostno ener-
gijo (SEAP), ki obravnava energetsko 
učinkovitost in uporabo lokalnih obno-
vljivih virov energije.

Z namenom doseganja svojega cilja se 
podpisniki obvežejo, da bodo izvedli 
vrsto korakov:

Prvi korak je priprava osnovne evidence emisij (BEI) ter prenašanje 
politične obveze v konkretne ukrepe.
Podpisniki predložijo svoj SEAP skupaj s ključnimi rezultati svoje BEI 
v roku enega leta po njihovem uradnem pristopu. SEAP, ki je izdelan 
v tesnem sodelovanju z lokalnimi interesnimi skupinami in občani ter 
ga je odobril občinski svet, povzema predvidene ukrepe. Podpisniki 
soglašajo tudi, da bodo spremljali izvajanje SEAP-a in o tem poročali 
vsaki dve leti po njegovi predložitvi.

Pričujoča publikacija si prizadeva bralcu posredovati pregled 
postopka priprave SEAP-a. Ponuja vpogled v ključne elemente SEAP-a 
in na kratko predstavi postopke za njegovo predložitev in presojo. 
Naslednje strani ponujajo tudi primere za navdih ter praktične nasvete 
za začetek razvijanja in izvajanja akcijskega načrta.

Razvoj vašega akcijskega načrta – v tesnem 
sodelovanju z lokalnimi zainteresiranimi 

stranmi in občani

Sestava vaše osnovne evidence emisij

Ustanovitev vaše ekipe Konvencije

Opredelitev vaše dolgoročne vizije

Izvajanje vaših politik in ukrepov 
za zmanjšanje emisij CO2

Spremljanje in poročanje o vašem napredku
KORAK  2  Oddaja vašega akcijskega 

načrta za trajnostno energijo

KORAK  3  Oddaja vašega 
poročila o izvajanju

KORAK  1  Podpis Konvencije županov Začetek

Sp
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mlja
nje in povratne informacije

Načrtovanje

Izvajanje

a

Cilj -20 % CO2
 

do leta 2020-20%
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PROŽEN METODOLOŠKI OKVIR ZA UKREPANJE

ENOSTAVNOST, PROŽNOST IN PRIMERLJIVOST!

Konvencija županov omogoča izčrpen metodološki okvir za razvoj 
in izvajanje SEAP-a.

Metodologija Konvencije se opira na zanesljive tehnične in 
znanstvene temelje, saj je bila razvita v sodelovanju s Skupnim 
raziskovalnim središčem Evropske komisije in temelji na praktičnih 
izkušnjah skupin izvajalcev, ki jih sestavljajo lokalni organi in strokov-
njaki. Predlagana metodologija, koncepti in načela v največji možni 
meri posnemajo mednarodne in evropske standarde (npr. emisijske 
faktorje Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) ali 
pa evropskimi referenčnimi sistemi podatkov o življenjskem krogu  
(ELCD)).

Ker je prožna in prilagojena lokalnim razmeram, metodologija 
Konvencije zagotavlja skupen okvir za poročanje – v obliki spletne 
predloge SEAP – zahvaljujoč kateremu lahko lokalni organi primerjajo 
svoje rezultate z drugimi (npr. znotraj lokalnega organa v določenem 
času ali pa med lokalnimi organi s podobnimi lastnostmi). Vsak podpi-

TEHNIČNA PODPORNA GRADIVA KONVENCIJE

• Vodnik ‘Kako izdelati akcijski načrt za trajnostno energijo’ 
zagotavlja vodenje po korakih ter praktična priporočila 
o celotnih postopkih razvoja BEI in SEAP. Določa tudi nabor 
ključnih načel v zvezi z obračunavanjem in poročanjem o CO2 

(ustreznicah). Občinam ponuja tudi nekatere tehnične primere 
ukrepov za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo, ki jih 
je mogoče izvajati na lokalni ravni.

• Predloga SEAP je okvir, ki ga podpisniki uporabljajo za poro-
čanje o emisijah CO2 in ključnih omilitvenih ukrepih zanje. To 
interaktivno spletno orodje so podpisniki Konvencije neposredno 
kodirali v angleškem jeziku ter ustvarili ogrodje za posamezne 
SEAP-e in združene spletne statistične podatke. Obrazec je na 
voljo z ustreznimi navodili (v vseh jezikih EU), ki pomagajo podpi-
snikom zbrati in analizirati podatke na strukturiran in sistematičen 
način.

•	 Nadaljnje spremljanje izvajanja SEAP-a bo olajšal obrazec 

NADALJNJE GRADIVO  
Vsa gradiva so na voljo v spletni knjižnici Konvencije županov 
na naslovu: 
http://www.konvencijazupanov.eu/support/library_
sl.html 

snik lahko prosto uporablja katero koli orodje, ki se mu zdi ustrezno za 
njegov namen. Vendar pa se mora podpisnik prepričati, ali je evidenca, 
o kateri poroča, skladna z zahtevami Konvencije, ki so opredeljene v 
nadaljevanju.

© Shutterstock

Poročilo o izvajanju, ki bo izdelan na podlagi predloge SEAP. 
Na voljo bo leta 2012 skupaj z obrazložitvenim dokumentom in 
bo ključni instrument, s katerim bodo podpisniki spremljali 
svoj napredek in o njem poročali.
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AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO NA KRATKO

SEAP je ključni dokument, ki prikazuje, kako bodo podpisniki Konven-
cije dosegli svojo obvezo do leta 2020. Sestavljen je po konceptu 
celostnega načrtovanja in holističnega pristopa k lokalnim 
energetskim sistemom – osredotoča se na zmanjševanje potrebe 
po energiji v številnih ključnih sektorjih dejavnosti ter na uporabo 
lokalnih virov obnovljive energije, ki bi pokrili lokalne potrebe po 
energiji. 

VSEBINA – KAJ NAČRT VSEBUJE?

•	 Ključne rezultate osnovne evidence emisij, ki nakazujejo 
trenutno raven porabe energije in opredeljujejo glavne vire 
emisij CO2 – Kje ste vi?

•	 Dolgoročno vizijo, ki določa celotno ciljno vrednost emisij 
CO2, predvideno za leto 2020 in prednostna področja ukrepanja  
– Kam želite iti? 

•	 Nabor kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov za obdobje izva-
janja, skupaj s časovnimi okviri in dodeljenimi odgovornostmi z 
namenom doseganja ciljnega nabora – Kako lahko pridete 
tja? 

   PREVZEM CELOSTNEGA PRISTOPA 

»V mestu Friedrichshafen uvrščamo skrb za podnebje in energijo 
na glavno mesto v programih urbanističnega načrtovanja. Shema 
razvoja občin v Nemčiji nam omogoča, da izdelamo specifikacije za 
oskrbo z energijo na novih gradbenih površinah ter v  industrijskih 
parkih, kakor tudi za mobilnost prihodnosti.
[...] Prepričani smo, da ustvarjamo mesto s kratkimi transportnimi 
potmi ter s sodobnim mestnim avtobusnim sistemom. Načrtovanje 
rabe zemljišč danes postavlja trende za porabo energije v naslednjih 
desetletjih!«  Andreas Brand, župan mesta Friedrichshafen 
(Nemčija)

   ZASTAVLJANJE AMBICIOZNIH VIZIJ  
»V občini Beckerich je izdelava SEAP-a pomenila pomemben korak k 
prenovi naših ambicij. Pokazala je, da lahko vedno izboljšamo naše 
delo in da moramo varčevanju z energijo nameniti največ pozor-
nosti, da bomo lahko dosegli svoj cilj: energetsko neodvisnost.« 
Camille Gira, župan občine Beckerich (Luksemburg)

CILJI NAČRTA

•	 Z zagotavljanjem dolgoročne politične obveze je SEAP doku-
ment strateške politike, ki ga je odobril občinski svet (oz. 
enakovreden organ odločanja);

•	 S prenosom strategije v konkretne ukrepe in dodelitvijo člove-
ških ter finančnih virov za izvajanje ukrepov je SEAP operativni 
instrument;

•	 Z vključevanjem lokalnih dejavnikov v celoten postopek, od izde-
lave do izvedbe, je  SEAP komunikacijsko orodje, usmerjeno k 
zainteresiranim stranem in občanom.

OBSEG

SEAP naj bi določal skladen nabor ukrepov, ki pokrivajo vse ključne 
sektorje dejavnosti (javne in zasebne). Načeloma se pričakuje, da bo 
večina SEAP-ov pokrivala sektorje, ki so upoštevani v evidenci:

Ker imajo lokalni organi zgolj omejen vpliv na industrijo, se lahko 
sami odločijo, ali bodo ta sektor vključili v SEAP (obrati, ki jih pokriva 
ETS1 niso vključeni).

K L J U Č N I  C I L J N I  S E K TO R J I

D R U G I  P R I P O R O Č E N I  S E K TO R J I

Transport 
(javni, zasebni in 
komercialni)

Industrija
(brez ETS1)

Mala lokalna 
proizvodnja
obnovljive energije

Načrtovanje rabe 
zemljišč

Delo z občani in 
zainteresiranimi 
stranmi

Drugo
(gospodarjenje z 
odpadki in vodo)

Javna naročila

Zgradbe, oprema in 
obrati (občinski, 
terciarni in stanovanjski)

SEAP naj temelji tudi na tistih področij ukrepanja, kjer ima lokalni 
organ posebno vlogo – kot načrtovalec, motivator, potrošnik in včasih 
proizvajalec, kot npr.:

1 ETS – Sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami

© Shutterstock
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OSNOVNA EVIDENCA EMISIJ – OSNOVA SEAP-A

Osnovna evidenca emisij (BEI) je bistvena sestavina SEAP-a, ki 
zagotavlja jasno sliko o tem, ‘kje ste vi’, torej opis trenutnega stanja 
lokalnega organa v smislu porabe energije ter emisij CO2. Postavlja 
temelje za izdelavo SEAP-a. Z BEI v roki bo lokalni organ lahko 
opredelil najpomembnejša področja ukrepanja ter priložnosti za 
dosego svojega cilja zmanjšanja emisij CO2. Pomagala bo izbrati in 
razvrstiti ukrepe po pomembnosti. Nadzorne evidence emisij (MEI) 
je potrebno redno izvajati, da bi ocenili morebitna zmanjšanja emisij, 
dosežena z izvedenimi ukrepi.

  ZANAŠANJE NA IZČRPNO EVIDENCO 
»Menim, da so kakovostne evidence emisij in znanstveni temelji 
ključni za vsako uspešno prizadevanje. S tem, ko občine razumejo  
obseg in vpliv svojih obvez že od samega začetka, bolj verjetno 
spoštujejo svojo zaobljubo in izvedejo ambiciozne ukrepe.« Frank 
Smeets, Namestnik ministra za okoljske zadeve v provinci 
Limburg (Belgija), Območni koordinator Konvencije

OBSEG

Konvencija v bistvu sledi območnemu pristopu, saj spremlja emisije, povezane s porabo energije in proizvodnjo (če je to ustrezno) na območju 
lokalnega organa.

KONCEPTI BEI

CO2N2O CH4

Neposredne emisije zaradi 
izgorevanja goriva na območju

Druge neposredne 
emisije, do katerih 
prihaja na območju,
odvisno od izbire 
sektorjev BEI 

(Posredne) emisije, povezane s 
proizvodnjo energije, ki je porabljena 
na območju, 
ne glede na kraj proizvodnje elektrike

Zgradbe, oprema
in obrati (občinski, 

stanovanjski, terciarni)

Transport (javni, 
zasebni, komercialni)

Industrije
brez ETS 
(izbirno)

Čistilni obrati  za 
obdelavo

trdnih odpadkov in 
odpadnih voda

(izbirno)

Lokalni obrati za 
proizvodnjo energije

(elektrika ≤ 20 MW,
ogrevanje/hlajenje, če je 

ustrezno) brez ETS

COGENE-
RATION

O B M O Č J E  O B Č I N E

POWER 
PLANT

Enote, o 
katerih 
poročate

‘Standardni’ (IPCC) – pokrivajo emisije CO2, do katerih prihaja zaradi porabe energije na območju lokalnega organa, bodisi neposredno zaradi 
izgorevanja goriva na območju, ali pa posredno zaradi izgorevanja goriva, povezanega s proizvodnjo elektrike/toplote/hladu izven območja, 
a za uporabo na območju. 
Ocena življenjskega kroga – pokriva celoten življenjski krog vsakega energetskega nosilca, torej poleg emisij zaradi izgorevanja goriva 
vključuje tudi emisije celotne energetske dobavne verige  (izkoriščanje, transport, predelava).

1990 je priporočeno referenčno leto za večino mednarodnih standardov (Kjotski protokol, poročila IPCC o oceni stanja).
Vendar pa naj lokalni organ izbere leto, za katero lahko pridobi najbolj izčrpne in zanesljive podatke.

Tone CO2 – če se lokalni organ odloči zgolj za poročanje o emisijah CO2.
Tone ustreznic CO2 – če se lokalni organ odloči, da bo vključil druge toplogredne pline, kot sta CH4 in N2O. Količino CH4 in N2O pretvorite v 
ustreznico CO2 tako, da pomnožite emisijo toplogrednega plina z njegovim potencialom segrevanja ozračja.

Emission 
factors

Izhodiščno
leto
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NAVDIH ZA PRIPRAVO SEAP-A

ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV

  Worms, Nemčija ~ 83.000 prebivalcev

Zbiranje podatkov pogosto predstavlja velik izziv pri pripravi 
osnovne evidence emisij. Za namen izdelave svoje BEI je mesto Worms 
sklenilo sodelovanje z lokalnim dobaviteljem energije in z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, tako da je organiziralo številne ‘dneve za 
srečanje’. To je bila priložnost za postavitev temeljev za širše in bolj 
učinkovito sodelovanje med udeleženci. Postopek sodelovanja je bil 
še posebej uspešen: lokalni organ je od dobaviteljev elektrike in plina 
pridobil natančne in izčrpne podatke o porabi energije, povezane z 
glavnimi zgradbami, obrati in industrijami. Poleg tega sta Združenje 
dimnikarjev in občinska stanovanjska družba predložila zanesljive 
podatke o porabi električne energije v zasebnih gospodinjstvih ter 
nadaljnje informacije o vseh obstoječih ogrevalnih sistemih.

Emisije iz sektorja transporta so temeljile na zmogljivosti in porabi 
goriva vozil, ki vozijo na območju. Da so pridobili manjkajoče podatke, 
so na območju izvedli vzorčne raziskave, s katerimi so merili pred-
vsem zasebni promet (torej število vozil, prevožene kilometre itd).
Uporaba orodja za izračunavanje (ECORegion) se je izkazala za zelo 
koristno, saj je omogočila zanesljivo metodologijo in ustrezne faktorje 

za konverzijo.
Evidence so bile zbrane v obdobju šestih let, od 2004 do 2009, in so 
opredelile glavne vire izpustov CO2 in ustrezne potenciale za njihovo 
zmanjšanje.

PREVZEM PRISTOPA, KI TEMELJI NA SCENARIJU, 
TER RAZVOJ STRATEŠKE OKOLJSKE OCENE  

  Dublin, Irska ~ 506.000 prebivalcev

Pristop, ki temelji na scenariju, je mogoče najti v mnogih SEAP-ih, 
kakršen je npr. akcijski načrt za Dublin, ki obravnava tri različne 
scenarije za leto 2020.

Scenarij »Delovanje brez sprememb« opisuje napoved v primeru 
neukrepanja, medtem ko druga dva scenarija analizirata vplive 
nekaterih namenskih ukrepov. Scenarij 1 predlaga nabor ukrepov, 
ki so zlahka izvedljivi, tako v smislu stroškov, kakor tudi v smislu 
kompleksnosti, medtem ko je scenarij 2 stroškovno zahtevnejši in 
dolgoročnejši. 

Na podlagi teh scenarijev akcijski načrt mesta Dublin jasno povzema 
uresničljivost cilja lokalnega organa za zmanjšanje emisij CO2 za leto 
2020 in izpostavlja izzive, s katerimi se bo potrebno spopasti pri 
uresničevanju obvez.

Strateška okoljska ocena2 je bila izvedena z namenom vključitve 
okoljskih dejavnikov (npr. biotske raznovrstnosti, prebivalstva, zdravja 
ljudi, živalstva, rastlinstva, prsti, vode, zraka, podnebnih pogojev, 
materialnih dobrin, kulturne dediščine ter pokrajine) v akcijski načrt.

IDENTIFYING THE EXTERNAL VARIABLES THAT 
INFLUENCE ENERGY CONSUMPTION 
  Barcelona, Španija  ~ 1.628.000 prebivalcev

Izčrpen pregled trenutnega stanja lokalnega organa v smislu porabe 
energije, izpustov CO2, kakor tudi drugih socialno ekonomskih dejav-
nikov, je bistven za opredelitev prednostnih področij ukrepanja. SEAP 
mesta Barcelona zagotavlja podrobno analizo zunanjih spremenljivk, 
ki lahko vplivajo na porabo energije, kot so npr.: prebivalstvo, območje 
pozidanosti ter bruto domači proizvod (BDP). Analiza BDP je Barceloni 
omogočila opredelitev ločitve ekonomske rasti od porabe energije v 
obdobju ocenjevanja.

2 Za več informacij glejte Direktivo o strateški okoljski presoji 2001/42/ES.
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OPREDELITEV ČLOVEŠKIH IN FINANČNIH VIROV 
ZA VSAK UKREP

  Riga, Latvija  ~ 750.000 prebivalcev

V SEAP-u naj bo vsak ukrep definiran v čim bolj praktičnem smislu. 
SEAP mesta Riga opredeljuje časovne okvire za izvedbo in določa 
jasne odgovornosti. Opredeljuje tudi finančne vire in potenci-
alne vire financiranja za razvoj in izvajanje svojih ukrepov – nekaj 
primerov je naštetih spodaj:

ZBIRANJE LOKALNIH ZAINTERESIRANIH STRANI 
PRI OMIZJU 

  Mulhouse Alsace Agglomération, Francija
  ~ 252.000 prebivalcev

SEAP zveze občin Mulhouse Alsace 
Agglomération je rezultat obse-
žnega dialoga z lokalnimi zainte-
resiranimi stranmi. Že leta 2007 je 
mestna skupnost ustanovila ‘Sveto-
valni odbor’, ki pomaga pri razvoju in 

izvajanju akcijskega načrta. Odbor trenutno tvori približno 100 članov 
(izvoljeni predstavniki in delegati zadevnih oddelkov, strokovnjaki, 
univerze, podjetja in občani). Redna srečanja spodbujajo izmenjavo 
izkušenj / strokovnega znanja, omogočajo sodelovanje med sektorji 
ter skupna prizadevanja za boljše razumevanje lokalnih problemov. 
Svetovalni odbor sodeluje v ključnih fazah izdelave SEAP-a, postopkih 
njegovega izvajanja, spremljanja ter ocenjevanja. Po zaslugi tega 
transparentnega postopka soodločanja so lokalne zainteresirane 
strani našle nov način za izražanje svojih zamisli in predlogov.
Vključevanje občanov je omogočeno tudi s številnimi in rednimi 
dejavnostmi za ozaveščanje (informativni dnevi, javne tribune, 
razstave itd.). V podporo tem dejavnostim so na lokalni ravni razvili 
tudi različna promocijska gradiva, kakršna je npr. zloženka ‘Clima’ctor’ 
ali pa komplet ‘Climatebox’ (ki vključuje pipo za varčevanje z vodo, 
nastavek za prho za varčevanje z vodo, tri varčne žarnice itd.).

RAZVOJ KAZALNIKOV ZA SPREMLJANJE USPE-
ŠNOSTI

  Maranello, Italija ~ 17.000 prebivalcev

Opredelitev kazalnikov za spremljanje pomaga občini, da le-ta 
oceni, ali uspešno sledi svojim ciljem. SEAP občine Maranello oprede-
ljuje vrsto kazalnikov za spremljanje izvajanja vsakega ukrepa – spodaj 
je navedenih nekaj primerov:

Ukrep Izvedbeno 
obdobje

Odgovornost za 
izvajanje

Potrebna sredstva 
(v milijonih evrov)

Možni viri financiranja

Energetski nadzor in 
kompleksna prenova 
6.000 večstanovanjskih 
zgradb 

2009-2020
Združenja lastnikov 
stanovanj, pooblaščene 
osebe

3,4 (presoja) 
+ 872 (prenova)

Občinski proračun, strukturni skladi, posojila, 
obnovljiv sklad, nacionalna in občinska pomoč, 
podjetje za energetske storitve (ESCO), občinsko 
podjetje za energetske storitve (MESCO)

Prenova sistema 
razsvetljave na mestnih 
ulicah in v parkih

2010-2020 Občina Riga, Agencija 
»Rigas gaisma«

2,84 Občinski proračun, strukturni skladi

Vzpostavitev mreže 
polnilnih postaj za 
električna in hibridna 
vozila v mestu Riga

2011-2020

»Latvenergo« (dobavi-
telj toplotne energije, 
lastnik dveh obratov 
za soproizvodnjo 
toplote in električne 
energije v Rigi)

14,19
Strukturni skladi, sredstva podjetja 
»Latvenergo«, občinski proračun

NADALJNJE GRADIVO   
Tematska zloženka Konvencije »Vzpodbudne finančne sheme – 
V razmislek podpisnikom Konvencije županov«
http://www.konvencijazupanov.eu/support/library_sl.html 

Ukrep Predlagani kazalniki

Reorganizacija javnega 
prevoza za turiste

Število turistov, ki 
uporabljajo javni prevoz

Razširitev kolesarskih stez Razdalja (km)

Namestitev fotovoltaičnih 
sistemov na javne zgradbe Nameščeni MWp

Študija izvedljivosti za 
razvoj območja s trajnostno 
uravnoteženimi zgradbami 

Poraba energije v 
rekonstruiranih zgradbah 
(kWh/m2)

NADALJNJE GRADIVO  
Spletni katalog SEAP-ov:
http://www.konvencijazupanov.eu/actions/sustainable-
energy-action-plans_sl.html
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UKREPI V SREDIŠČU

‘WATT BUSTERS’ – ENERGETSKA REVIZIJA

 Cascais, Portugalska

Področje ukrepanja: občinske, stanovanjske in terciarne zgradbe
Odgovorni oddelek: Energetska agencija občine Cascais 
Izvajanje (čas začetka/konca): od leta 2008 dalje

Opis ukrepa:
Projekt ‘Caça Watts’ si prizadeva zagotoviti 
podporo občanom pri varčevanju z ener-
gijo in denarjem. V okviru tega projekta 
izvajajo tehniki občinske energetske 
agencije energetsko revizijo stavb. Cilj 
je merjenje vzorcev porabe energije ter 
izvajanje termične analize toplotnega 
ovoja zgradbe s termografsko kamero. 
Tehniki nato na podlagi podatkov, ki so 
jih zbrali v okviru energetske revizije in 
na podlagi analize računov za električno 
energijo izdelajo tehnično poročilo, s 
katerim priporočijo ukrepe za varčevanje 

z energijo. To storitev nudijo 
po nizki ceni, s katero pokrijejo 
operativne stroške in promovi-
rajo pobudo. V občini Cascais 
vsako leto izvedejo približno 
100 energetskih revizij.

IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE ZA ZMANJŠANJE 
MOTORIZIRANEGA PREVOZA NA DELO

  Città di Castello, Italija

Področje ukrepanja: transport 
Odgovorni oddelek: javna dela, oddelki za vzdrževanje in okolje 
Izvajanje (čas začetka/konca): 1999–2011

Opis ukrepa:
Ukrep si prizadeva spodbujati kolesar-
jenje od urbanega središča v severni del 
občine (industrijska cona Cerbara). Steza 
bo dolga 3,1 km. Pričakovano je, da jo bo 
uporabljalo 250–500 oseb na dan, s čimer 
bi zmanjšali število avtomobilov na cesti 
za 150–300. Kolesarsko stezo uporabljajo 
predvsem za prevoz na delo in z njega 
ter vključuje železniško postajo, kjer bo 
v bližnji prihodnosti postavljena shema 
souporabe oz. izposoje koles.

ZELENI VRTCI

  Bistrita, Romunija

Področje ukrepanja: občinske zgradbe in prostori, proizvodnja 
lokalne obnovljive energije
Odgovorni oddelek: občina
Izvajanje (čas začetka/konca): 2011–2016

Opis ukrepa:
Namen ukrepa je nadomestiti sisteme 
za prostorsko ogrevanje in grelce za 
vročo vodo, ki delujejo na naravni plin, 
v sedmih vrtcih z dvema tehnologijama 
obnovljive energije: z geotermalnimi 
toplotnimi črpalkami in s sončnimi 
kolektorji. Obenem bo izvedena prenova 
toplotne izolacije stavb vrtcev. Neposredni 
koristniki bodo 300 otroci in vzgojiteljice 
v vsakem vrtcu. Potreba po izvedbi 
tovrstnega ukrepa je upravičena z velikimi 
ogrevalnimi zahtevami (239 kWh/m2/leto), 
s katerimi se trenutno soočajo v vrtcih.

KLJUČNE 
ŠTEVILKE 
 Pričakovano 

zmanjšanje emisij CO2: 
27,68 t CO2 ustrez./
leto

 Pričakovani prihranek 
energije: 75.000 kWh/
leto 

 Dosežen fi nančni 
prihranek: 99,5 €/ leto 
na gospodinjstvo 

 Stroški investicije: 
55.000 €
Viri sredstev: Občina 
in občinska ener-
getska agencija

KLJUČNE 
ŠTEVILKE
 Pričakovano 

zmanjšanje emisij CO2: 
50,5 t CO2/leto na 
vrtec 

 Pričakovani prihranek 
energije: 250 MWh/
leto kupljenega 
naravnega plina na 
vrtec

 Pričakovani fi nančni 
prihranek: 5.050 €/
leto na vrtec  

 Viri sredstev: 
Občina in Nacionalni 
okoljski sklad

KLJUČNE 
ŠTEVILKE
 Pričakovano 

zmanjšanje emisij CO2:
108 t CO2 ustrez./leto

 Pričakovani prihranek 
energije: 450,1 MWh/
leto

 Stroški investicije:
200.000 €

 Viri sredstev: 
Občina in Ministrstvo 
za okolje

Vir: Cascais Energia
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OZAVEŠČANJE O PORABI ENERGIJE PREKO PAME-
TNIH ŠTEVCEV 

 Sabadell, Španija

Področje ukrepanja: informacijska in 
komunikacijska tehnologija (IKT) 
Odgovorni oddelek: občina 
Izvajanje (čas začetka/konca): 2010–
2020

Opis ukrepa:
Leto dni po pridružitvi h Konvenciji je 
mesto izdalo poskusno kampanjo za 
varčevanje z energijo v domovih, v kateri 
ponuja lastnikom stanovanj možnost izpo-
soje pametnega števca za obdobje šestih 
mesecev. Za sodelovanje v tem posku-
snem projektu se je javilo enainpetdeset 

gospodinjstev, pričakovati pa je, da bo ta številka narasla preko 100. 
Pametne števce je brezplačno namestila občina, uporabniki pa imajo 
na voljo brezplačno podporo prek klicnega centra. Števec prikazuje 
podatke o porabi energije (v kWh) v realnem času, o stroških (v evrih) 
ter o emisijah CO2 (v tonah CO2), tako da lahko lastniki dobijo realno 
sliko o tem, v kakšni meri njihove vsakodnevne dejavnosti vplivajo na 
okolje in na njihove račune za električno energijo.

POSTAVITEV OBRATA ZA SOPROIZVODNJO 
TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Moldava nad Bodvou, Slovaška

Področje ukrepanja: lokalna proizvodnja obnovljive energije 
Odgovorno podjetje: Company Cofely (operater mreže za daljinsko 
ogrevanje) 
Izvajanje (čas začetka/konca): 2010–2020

Opis ukrepa:
Prva prizadevanja občine Moldava nad 
Bodvou so bila namenjena zagonu 
lokalnega sistema za daljinsko ogrevanje, 
s katerim bi zmanjšali odvisnost od 
premoga. Naročili so izgradnjo termoe-
lektrarne-toplarne, ki ogreva mesto preko 
mreže za daljinsko ogrevanje (približno 
2.100 stanovanj v mestu) ter dovaja elek-
triko za javno razsvetljavo.

ZAMENJAVA LUČI JAVNE RAZSVETLJAVE S TEHNO-
LOGIJO LED

  L’Estany, Španija

Področje ukrepanja: občinska javna razsvetljava 
Odgovorni oddelek: Urad župana in Oddelek za okolje 
Izvajanje (čas začetka/konca): 2010

Opis ukrepa:
Vas L’Estany je nedavno zamenjala svoj 
sistem javne razsvetljave s tehnologijo 
LED (svetlobne diode). V srednjeveškem 
središču so zamenjali le žarnice in s tem 
ohranili zgodovinsko celovitost in dedi-
ščino vasi, medtem ko so na večjih cestah 
in ulicah zamenjali celoten sistem. Posle-
dično so namestili 219 luči LED, končno 
porabo energije pa zmanjšali za 75 %. 

KLJUČNE 
ŠTEVILKE
 Pričakovano 

zmanjšanje emisij CO2:
144,6 kg CO2/leto na 
gospodinjstvo

 Pričakovani prihranek 
energije: 134 kWh/
osebo/leto

 Stroški investicije:
34.000 €

 Viri sredstev: 
Občina in katalonska 
regionalna uprava 

KLJUČNE
ŠTEVILKE 
 Pričakovano 

zmanjšanje emisij CO2: 
11.378,2 t CO2/leto 

 Pričakovani prihranek 
energije: 10.953,9 
MWh/leto 

 Pričakovana obno-
vljiva energija: 
19.130 MWh/leto 

 Stroški investicije: 
10.000.000 €

Vir: Občina Sabadell

Vir: Carles Roman

KLJUČNE 
ŠTEVILKE
 Pričakovano 

zmanjšanje emisij CO2:
35,69 t CO2/leto

 Pričakovani prihranek 
energije: 80,56 MWh/
leto

 Stroški investicije:
51.000 €

 Viri sredstev: 
Občina in pokrajina 
Barcelona

NADALJNJE GRADIVO   
Spletni katalog modelov odličnosti: 
http://www.konvencijazupanov.eu/actions/benchmarks-of-
excellence_sl.html 

Ta trajnostni prehod je fi nančno podprla pokrajina Barcelona, ki je 
območni koordinator Konvencije.

Izvajanje SEAP-a – kakšne prednosti prinaša?

 Ustvarjanje novih delovnih mest na lokalni ravni;
 Nižji stroški elektrike za občane;
 Udobni pogoji za bivanje;
 Javna sredstva so učinkoviteje porabljena...
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PREGLED POSTOPKOV PREDLOŽITVE IN 
PRESOJE SEAP-A 

OCENA SEAP-A – ZA BOLJ ZANESLJIVE IN PRIMER-
LJIVE REZULTATE 

Po predložitvi bosta predloga SEAP in popoln dokument SEAP posre-
dovana Skupnemu raziskovalnemu središču (JRC) Evropske komisije, 
ki je zadolženo za izvedbo postopka presoje: 

1.  PREGLED IZPOLNJEVANJA POGOJEV
zagotavlja kakovost akcijskih načrtov podpisnikov

Da SEAP izpolnjuje pogoje, mora ustrezati naslednjim kriterijem:  

SEAP mora potrditi občinski svet (oz. enakovreden uradni organ), 

SEAP mora navesti ciljno zmanjšanje emisij CO2 (za vsaj 20 % do 
leta 2020), 

SEAP mora vsebovati glavne rezultate 
BEI, ki pokrivajo vsaj 3 od 4 ključnih 
sektorjev*, 

SEAP mora vsebovati verodostojen 
nabor ukrepov, ki pokrivajo vsaj 2 od 4 
ključnih sektorjev*, 

predloga SEAP mora biti pravilno izpol-
njena (vsa zelena polja so obvezna) ter 
usklajena s celotnim akcijskim načrtom.

ODDAJA SEAP-A 

• KDAJ? V roku enega leta od pristopa – referenčni datum najdete 
na uradnem sklepu Občinskega sveta. 

• KAKO IN KJE? Prek spletnega predložitvenega sistema Konven-
cije (‘Moja Konvencija’); 

• KAJ? Tako dokument SEAP kot predlogo SEAP. 

V PRAKSI? 

1. Pojdite na ‘Mojo Konvencijo’ na naslovu http://www.
konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html in se prijavite;

2. Prenesite celoten dokument SEAP, ki ga je potrdil občinski 
svet (ali enakovreden uradni organ) v obliki zapisa PDF v svojem 
jeziku in/ali v angleščini;

3. Izpolnite spletno ‘predlogo SEAP’ v angleščini – namen 
predloge je povzeti rezultate osnovne evidence emisij, kakor 
tudi ključne elemente SEAP-a.
Izpolniti jo je treba natančno in z zadostno mero podrobnosti, 
ki ustrezno zrcalijo vsebino akcijskega načrta. Poseben doku-
ment z navodili za izpolnjevanje predloge in izvod predloge 
SEAP (v obliki zapisa PDF in Excel) sta na voljo v spletni knjižnici 
Konvencije, na naslovu:http://www.konvencijazupanov.eu/
support/library_sl.html .

4. Pojdite na rubriko ‘Predložite svoj SEAP’ in kliknite na
‘Predloži SEAP’.

*KLJUČNI 
SEKTORJI 
1) občinske zgradbe, 
oprema/obrati 
2) terciarne zgradbe, 
oprema/obrati 
3) stanovanjske 
zgradbe 
4) transport

Oddaja 
predloge SEAP

Prilagoditve in
ponovna predložitev

PREDLOŽITEV SEAP-A 
(izvede podpisnik)

PRESOJA SEAP-A 
(izvede Skupno raziskovalno 

središče)

Prenos 
celotnega 
akcijskega 

načrta (PDF)
Pregled 

izpolnjevanja 
pogojev

Pregled
skladnosti 
podatkov

Objava rezultatov BEI/
SEAP-a v pro� lu

podpisnika

Poročilo s povratnimi 
informacijami poslano 

podpisniku

V primeru, da SEAP ne izpolnjuje pogoje
v
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2. PREGLED SKLADNOSTI PODATKOV
zagotavlja skladnost evidenc podpisnikov

Ker sestavljanje BEI in izpolnjevanje predloge SEAP zahtevata 
upravljanje z veliko količino podatkov, zlahka pride do napak. Zato 
je preverjanje skladnosti podatkov, vnesenih v predlogo SEAP nepo-
grešljiv element postopka presoje. 
Številke iz poročila, na primer, primerjamo z drugimi relevantnimi nizi 
podatkov – zbranimi predvsem iz državne statistike – da zaznamo 
morebitne neskladnosti (npr. velikostni red podatkov, napake v 
emisijskih faktorjih itd.).

POROČILO S POVRATNIMI INFORMACIJAMI 

Po opravljenem postopku presoje podpisnik prejme Poročilo s povra-
tnimi informacijami. Poročilo vsebuje glavne rezultate analize in – če 
je to ustrezno – priporočila o tem, kako je mogoče SEAP izboljšati.

SPLETNI PROFIL PODPISNIKA – USTVARJANJE 
PREPOZNAVNOSTI DOSEŽKOV PODPISNIKOV

Ko JRC opravi presojo SEAP-a, so ključni rezultati SEAP-a predstavljeni 
na spletni strani Konvencije županov. Tako nastali katalog SEAP-ov, ki 
je na voljo na spletni strani, pregledno prikazuje ključne vidike SEAP-a 
s številkami in grafi ter omogoča prepoznavnost, transparentnost 
in primerljivost rezultatov ter delitev podatkov. Njegove bistvene 
značilnosti vključujejo celotno ciljno zmanjšanje emisij CO2, podatke 
o porabi energije in o emisijah CO2, kakor tudi izbor ključnih ukrepov, 

ki so predstavljeni v akcijskem načrtu. Vsak podpisnik bo imel svojo 
lastno spletno stran, na kateri bodo prikazani bistveni elementi 
SEAP-a, ki naj navdihnejo še druge obiskovalce strani.

Spletni profili podpisnikov
– kakšne so koristi?

 Podpisniki in njihovi ukrepi postanejo prepoznavni 
v skupnosti Konvencije in izven nje,

 Obveščanje javnosti o poglavitnih dosežkih podpis-
nikov in njihovem prispevku k lokalnemu prehodu na 
sisteme obnovljive energije,

 Omogočajo transparentno delitev izpeljanih 
ukrepov,

 Spodbujajo samoocenjevanje,

 Omogočajo navdih prek drugih akcijskih načrtov in/
ali navdihujejo druga mesta.

(…)
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INOVATIVNE PLATFORME ZA IZMENJAVO 
– DELITE SVOJE ZNANJE S KOLEGI!

VIR NOVIC 

Podpisniki Konvencije lahko uporabljajo ta spletni forum (na voljo 
na področju z omejenim dostopom na spletni strani Konvencije) za 
zastavljanje vprašanj, na katera lahko odgovarjajo drugi podpisniki 
ali pa Služba za pomoč.
Gre za spletno platformo, kjer lahko razpravljajo o ovirah in korakih, 
delijo uspehe/poučne izkušnje, opredelijo ponovljive dejavnike 
uspeha in pridobijo konkretne zamisli za izboljšanje lastnih postopkov!

SPLETNI SEMINARJI IN TEMATSKA OMIZJA V ŽIVO

Ta novi koncept ‘tematskega omizja’ je bil zasnovan, da bi pomagal 
podpisnikom, koordinatorjem in podpornikom Konvencije deliti 
najboljše prakse in izkušnje na različne inovativne in interaktivne 
načine, vključno s spletnimi konferencami s ciljnimi publikami. Ti 
spletni seminarji o specifičnih temah vključujejo predstavitve v 
živo, ki jih vodijo strokovnjaki, ter seje vprašanj in odgovorov prek 
klepeta v živo.

TEMATSKE DELAVNICE IN DRUGI DOGODKI ZA 
MREŽENJE

Dogodki za krepitev usposobljenosti so namenjeni spodbujanju 
poglobljenih razprav, prenosu znanja in mreženju med podpisniki, 
koordinatorji in podporniki Konvencije.

Udeležite se prihodnjih dogodkov in si oglejte spletni program 
dogodkov, ki je na voljo na spletni strani Konvencije  (http://www.
konvencijazupanov.eu/agenda_sl.html)!

Konvencija županov ponuja različne možnosti za komunikacijo in mreženje z namenom medsebojnega učenja in navdihovanja z uspešnimi 
pobudami:

Platforme Konvencije za izmenjavo 
– kakšne so koristi?

 Dostop do ‘strokovnega znanja in izkušenj odličnosti’ 
po zaslugi namenskih razprav s strokovnjaki,

 Omogočanje neposredne izmenjave izkušenj ter 
vzajemne pomoči med kolegi,

 Opredelitev skupnih izzivov in ponovljivih rešitev,

 Pridobivanje večje podpore za specifi čne in lokalne 
izzive itd.

Vir: Urad Konvencije županov
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KAKO PRIDOBITI DODATNO TEHNIČNO POMOČ?

TEHNIČNA POMOČ ZA UPORABNIKE KONVENCIJE

Urad Konvencije županov vodi tudi storitev tehnične pomoči in 
podpisnikom posreduje informacije ter vodenje pri izdelavi in izva-
janjem njihovih evidenc emisij, kakor tudi njihovega akcijskega načrta. 
Tudi Skupno raziskovalno središče Evropske komisije ponuja podporo 
pri bolj podrobnih tehničnih vprašanjih.
Če imate nadaljnja vprašanja, preglejte rubriko ‘Pogosta vprašanja’ na 
spletni strani Konvencije (oblikovana na podlagi poizvedb, ki so bile 
največkrat poslane službi za pomoč) ali pošljite e-poštno sporočilo na 
naslov: technical.info@eumayors.eu.

KOORDINATORJI IN PODPORNIKI KONVENCIJE

Koordinatorji Konvencije – vključno s pokrajinami, regijami in držav-
nimi organi – podpirajo podpisnike pri vodenju evidenc emisij, kakor 
tudi pri pripravi in izvajanju SEAP-a. 
Mreže lokalnih organov, znane kot podporniki Konvencije, podpi-
snikom zagotavljajo svetovanje po meri in opredeljujejo sinergije z 
obstoječimi pobudami.
Na spletni strani Konvencije si oglejte sezname koordinatorjev in 
podpornikov Konvencije v bližini podpisnikov!

LOKALNE IN REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE 

Lokalne in regionalne energetske agencije (če obstajajo na podpisni-
kovem območju) so prav tako zelo pomembni partnerji podpisnikov 
Konvencije. Njihove strokovne izkušnje in podpora na lokalni ravni 
so velika prednost pri pripravi evidenc o emisijah in SEAP-a, ali pa pri 
povezovanju z drugimi občinami v regiji.
Oglejte si vseevropski seznam energetskih agencij na zemljevidu, ki 
ga najdete na spletni strani Konvencije!
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


