POROČILO 5. REGIONALNEGA SREČANJA INTERESNIH SKUPIN
PROJEKTA CLEAN
V Občini Podčetrtek je člane regionalne interesne skupine sprejel župan Peter Misja. V pozdravnem
nagovoru je spregovoril o spodbudah občine za čim večjo energetsko učinkovitost tamkajšnjih krajev,
hkrati pa njihov razvoj trajnostne mobilnosti. V občini srečanja je potekal tudi ogled občinskih dobrih
praks energetske učinkovitosti.
Direktorica Iva Zorenč (RASR, d.o.o.) je pozdravila prisotne in predstavila dnevni red ter na kratko
povzela dosedanje dogajanje na projektu CLEAN. Glavni cilj srečanja je bila predstavitev smernic
priprave regionalnega akcijskega načrta.
Sara Chiba (RASR, d.o.o.) je predstavila aktivnosti, ki jih je partnerstvo projekta CLEAN izvajalo v
zadnjem, 4. semestru. Povzela je 4. partnersko srečanje, ki ga je Razvojna agencija Savinjske regije
organizirala v mesecu septembru ter predstavila izmenjavo osebja v mestu Caen v Normandiji in dobre
prakse energetske učinkovitosti, ki jih izvajajo tam. V letošnjem letu, v 5. semestru se je RASR, z dvema
članoma interesne skupine, Petrom Medvedom (MGRT) in Janezom Gorenškom (IAMB) udeležil
partnerskega srečanja v mestu Iasi, v Romuniji. Predstavljen je bil tudi ta študijski ogled dobrih praks.
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Sara Chiba je članom regionalne interesne skupine predstavila gradivo, pripravljeno s strani RASR in
zunanjega strokovnjaka Janeza Gorenška, glede priprave osnutka regionalnega akcijskega načrta.
Smernice snovanja regionalnega akcijskega načrta je Razvojna agencija Savinjske regije zastavila glede
na Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer na
prednosti osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja.
V času izvajanja projekta je bilo med devetimi projektnimi partnerji identificiranih 31 praks energetske
učinkovitosti, RASR je s pomočjo deležnikov izbral tri, ki bi bile najbolj primerne za izvajanje v Savinjski
regiji, v nadaljevanju jih je Sara Chiba vsebinsko predstavila, s strokovnimi dopolnitvami Janeza
Gorenška. Prisotni so si ogledali tudi video predstavitve posameznih projektov za lažjo vizualizacijo.
V drugem delu 2. točke dnevnega reda je Janez Gorenšek predstavil predlogo regionalnega akcijskega
načrta projekta CLEAN, ter člane interesne skupine prosil, naj do petka, 26. 4. 2019 v predlogo zapišejo
svoje ideje glede potencialne implementacije vsake izmed treh naštetih in opisanih dobrih praks
energetske učinkovitosti.

Pod točko razno je Cveto Fendre omenil projekt, ki ga je navdihnil CLEAN, ter ga je bilo možno izpeljati
zaradi partnerstva, ki je nastalo na podlagi regionalnih srečanj interesne skupine projekta CLEAN;
projekt sodelovanja je Energy at School, kjer sodelujeta Šolski Center Velenje, preko Cveta Fendreta in
MO Celje, preko Sandija Marzidoška za izboljšanje energetske učinkovitosti v sedmih celjskih osnovnih
šolah.

Prav tako pa je Cveto Fendre izpostavil problematiko pasivnih hiš ali energetsko obnovljenih hiš, v
katerih se pri tleh (klet ali prvo nadstropje) pojavlja prevelika koncentracija radona, ki je v takšnih
količinah nevaren, saj povzroča pljučnega raka.
Omenil je, da MOP subvencionira sanacije stavb, v primeru, da je stavba last javnega zavoda in
dosegajo določeno koncentracijo radona pa je ta subvencija 100%.
Iva Zorenč je na to temo ponudila sodelovanje RASR pri ozaveščanju problematike pasivnih hiš in
posledičnih pravilnih ukrepih. V mesecu oktobru ali novembru 2019 bo RASR organiziral posvet na to
temo.
Janez Gorenšek je dodal, da se bo izvedel tudi projekt testiranja inovativne bioizolacije, ki je bila
predstavljena na mednarodni konferenci, 12. septembra 2018, ki jo je RASR organiziral v sklopu
projekta CLEAN. Testiranje in meritve prihrankov se bodo izvedle v sodelovanju s Cvetom Fendretom
in Šolskim centrom Velenje.
Iva Zorenč je sestanek zaključila z besedami o pozitivnem vplivu projekta CLEAN na povezovanje
različnih deležnikov in številne novonastale ideje projektov za izboljšavo energetske učinkovitosti v
Savinjski regiji.
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