
 

 

 
 
 

Fakulteta za energetiko in Energetska agencija za Podravje vas  

VABITA NA DELAVNICO IN ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA »TOGETHER« 

 

»Aktivno sodelovanje občin pri načrtovanju in 

izvajanju energetske učinkovitosti« 
 

v petek, 29. marca 2019, ob 9. uri, 
v Amfiteatru Filozofske fakultete, 
Koroška cesta 160, 2000 Maribor. 

 
 

Zaključni dogodek: 

9:00 Uvodni pozdrav rektorja Univerze v Mariboru / dekana Fakultete za 
energetiko 
(Prof. dr. Zdravko KAČIČ, UM; red. prof. dr. Bojan Štumberger, UM FE) 
 

09:15 Predstavitev projekta TOGETHER  
(Peter Virtič, UM FE) 
 

09:25 Ali je usposabljanje in ozaveščanje ljudi o energetski učinkovitosti 
stavb ključ do varčevanja z energijo?  
(Zdenka Peršin, UM FE) 
 

09:35 Prikaz delovanja merilnih sistemov rabe energije v objektih in 
doseženi prihranki – pilotni objekti  
(Damijan Leban, UM FE) 
 

09:45 Predstavitev priročnikov in drugih orodij za dolgoročno uspešno 
varčevanje z energijo  
(Sedina Sarajlić, Franjo Pranjić, UM FE) 
 

10:00 
 
 

Razprava (Moderira: Sonja Gavez, UM FE) 
 
 

10:15 Odmor 
 

 
 

 
 
Več informacij o projektu TOGETHER: 
www.interreg-central.eu/together; www.facebook.com/togetherPRTV201 

http://www.interreg-central.eu/together
http://www.facebook.com/togetherPRTV201


 

 

 

Delavnica: 
 

 
 
 
Ker bi želeli, da bi na delavnici dobiti čim več koristnih informacij vas prosimo, da 
nam ob prijavi vnaprej posredujete tudi vprašanja, na katera bi želeli imeti 
odgovore, da vam jih bodo strokovnjaki pripravili in vam na delavnici na njih 
odgovorili. Vprašanja so lahko kratka in jedrnata. V nadaljevanju vam v pomoč  
posredujemo primere: 
 

·        Zanima me …. 

·        Ne razumem …. 

·        Več bi želel vedeti o…. 

·        Kje dobim informacije o ….. 

·        V naši občini potrebujemo….. 

·        Imamo veliko virov energije kot so …… 

  
 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Vabljeni, da se nam pridružite!  
 

 
 
Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do 27. marca 2019 
na naslednja e-naslova: 
 
 
Fakulteta za energetiko     Energetska agencija za Podravje 
E-pošta: zdenka.persin@um.si    E-pošta: info@energap.si 
Splet: www.fe.um.si      Splet: www.energap.si 

10:30 Zakonodajne zahteve za občine s področja energetskega načrtovanja in 
upravljanja javnih stavb  
(Vlasta Krmelj, ENERGAP) 

10:50 Primer dobre prakse upravljanja javnih stavb (optimizacija in znižanje 
porabe energije)  
(Boštjan Krajnc, KSSENA) 

11:10 Finančni viri in finančno načrtovanje energetskih projektov (program 
ELENA, energetsko pogodbeništvo, kohezijska sredstva, sredstva Eko 
sklada)  
(Petra Gosak, ENERGAP) 

11:30 
 
 

Razprava in svetovanje udeležencem pri konkretnih energetskih 
projektih  
(svetovalec Marko Rojs, ENERGAP) 
 
 

12:30 Zaključek  
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