
 
 

 
  

 

 

 

  

 

Projekt CLEAN poteka v sodelovanju med devetimi partnerji iz različnih držav v času med 1. januarjem 2017 in 31. 

decembrom 2021. Skupni izziv projekta je, kako kar najbolje doseči cilje EU na področju energetske učinkovitosti 

stavb v evropskih regijah. V okviru projekta bo med partnerskimi regijami potekala izmenjava dobrih praks za 

pametnejšo in boljšo energetsko učinkovitost, hkrati pa bomo poskušali izboljšati celotne regionalne politike nizkih 

emisij ogljika. Izziv, ki ga projekt obravnava, je namreč zmanjšati porabo energije v obstoječih ali starejših stavbah, 

saj so le te odgovorne za 40 odstotkov porabe energije v EU. 

 

POTEK PROJEKTA DO SEDAJ 

V sklopu projekta se je do sedaj naredila diagnoza energetske učinkovitosti vsake regije, dokumentirale so se 

dobre prakse, ki se že dlje časa izvajajo v regijah in organiziralo se je sedem srečanj - študijski obiski za ogled in 

izmenjavo teh dobrih praks projektnih partnerjev, izmenjave osebja ter partnerski sestanki, načrtovala se bo še 

možnost njihove prilagoditve in vključitve v druga okolja. Na ta način poskuša CLEAN določiti, kaj je potrebno 

izboljšati za doseganje zastavljenih ciljev, torej na kakšen način pripomoči k izboljšanju energetske učinkovitosti. 

Cilj projekta je, da se na osnovi skupnega povezovanja interesnih skupin v regiji v obdobju 2017-2021 izboljša in 

nadgradi različne ukrepe nizkoogljične politike v smeri izboljšanja rezultata energetske učinkovitosti v zgradbah v 

povprečju za 4 odstotke do leta 2022. 

Konkreten cilj projekta je torej, da vsaka posamezna država oz. regija sestavi svoj akcijski načrt, ki vključuje 

izkušnje in rešitve drugih partnerskih regij na dotičnem področju, ki so hkrati prilagojene za integracijo v domači 

regiji. 

Individualni cilj Savinjske regije v sklopu projekta pa je pregled dobrih praks pri izboljšanju energetske 

učinkovitosti stavb v Savinjski regiji. 

 

Na projektu sodelujejo partnerji: 

• ERNACT (Irska) 

• Association for Local 

Authorities Vasternorrland 

(Švedska) 

• Fomento de San Sebastian 

(Španija) 

• Iasi Municipality (Romunija) 

• Cooperative Les 7 Vents 

(Francija) 

• Naples Agency for Energy and 

Environment (Italija) 

• Region of Crete (Grčija) 

• Development Agency of 

Savinjska Region (Slovenija) 

• Regional Council of North 

Karelia (Finska) 
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KICK OFF MEETING V NEAPLJU 

Marca 2017 so se partnerji projekta CLEAN prvič zbrali na skupnem sestanku, kjer so podpisali partnersko 

pogodbo in določili delovni načrt, ki vključuje vse od finančnega okvira do komunikacijskih pravil. Predstavile so 

se posamezne sodelujoče regije, vodilni partner (ERNACT) pa je predstavil naloge, dolžnosti in prispevanje k 

skupnemu cilju, ki se pričakuje od vsake partnerske države. 

PARTNERSKA SREČANJA 

Oktobra 2017 je partnersko srečanje potekalo v Franciji v mestu Caen, kjer je bil projekt uradno predstavljen na 

konferenci, v organizaciji tamkajšnjega projektnega partnerja Cooperative Les 7 Vents. Začetna konferenca, ki je 

združila več kot 70 energetskih strokovnjakov in interesnih skupin, je partnerstvu prinesla priložnost, da ne 

predstavi samo dobre regionalne prakse, ki podpirajo energetsko učinkovitost stavb, temveč tudi omogoči 

izmenjavo znanja in navdiha za skupno izboljšavo regionalnih politik energetske učinkovitosti. 
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Video: https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154184865691479 

PRVO PARTNERSKO SREČANJE V CAENU 

 

Partnerji so si na prvem srečanju 

postavili mejnike za naslednjih pet let:  

• izvesti analize energetske 

porabe v posameznih regijah, 

• dokumentirati dobre 

regionalne prakse, 

• organizirati študijske obiske za 

nadaljnjo izmenjavo izkušenj s 

partnerji. 
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DRUGO PARTNERSKO SREČANJE V SUNDSVALLU 

V aprilu 2018 je partnersko srečanje potekalo na Švedskem. Predstavljene so bile zakonodaja in delovanje države 

in regije Vasternorrlands v smeri trajnostnega razvoja in napredka pri koriščenju obnovljivih virov. Med 

partnerskimi državami so potekale debate o več primerih dobrih praks: od hiše, zgrajene na severu Švedske, ki bo 

el. energijo pridobivala samo iz solarnih plošč, do uspešnega spodbujanja državljanov, da namesto avtomobila 

uporabijo kolo, ter socialnih stanovanj v katerih podnajemnike učijo varčevanja z vodo, primerne uporabe čistil, 

ločevanja smeti in nazadnje še bolnišnice, ki jo ohlajujejo s taljenjem odpadnega snega, ki ga vozijo iz bližnjega 

mesta. 
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Ob izmenjavah partnerjev potekajo tudi ogledi dobrih praks, ki jih izvajajo posamezne partnerske države, oziroma 

t.i. študijski obiski. 

FRANCIJA: V Normandiji so partnerji obiskali 43 prenovljenih družbenih stanovanj, katerih obnovo sta omogočila 

sistem FORES v času od leta 2008 do 2015 ter Quartier Montmorency, kjer so izvedeli več o obnovljenih nizko 

energetskih hišah, saj je bilo območje zgrajeno po drugi svetovni vojni, v času, ko še nikomur ni bilo mar za 

izolacijo stavb. 

 

ŠTUDIJSKI OBISKI 
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ŠVEDSKA: V regiji Vasternorrlands pa so partnerjem predstavili zgoraj omenjeno stanovanje, ki ga uporabljajo v 

učne namene in bolnišnico, kjer zrak in naprave hladijo s sistemom predelovanja odpadnega snega. 

V sklopu učnega procesa projekta CLEAN potekajo tudi izmenjave 

osebja in RASR se je do sedaj udeležil dveh: 

• Finska, regija Severna Karelia – 23. - 24. januar 2018 

• Grčija, regija Kreta – 12. - 13. junij 2018 

• Francija, regija Caen – 28. - 29. november 2018 

Izmenjave osebja potekajo v  državah, kjer je trenutno energetsko 

stanje najbolj podobno lastni državi, ali pa se tujo regijo izbere 

glede na podnebje, poseljenost in dobre prakse, ki bi lahko bile 

zaradi podobnih pogojev implementirane tudi pri nas. 

Na Finskem so predstavili Energetski in podnebni program 

Severne Karelije 2020, ki predvideva nično porabo olja in 

nizkoogljično območje do leta 2040. Z deležniki so vzpostavili 

načrt, ki predvideva konkretna dejanja na podlagi dosedanjih 

izkušenj. Partnerji pa so si kot dobre prakse ogledali: bolnišnico, ki 

jo v poletnih mesecih hladijo z mrzlo vodo, sistem, ki pridobiva 

toploto iz odpadne vode v občini in energetski park Sirkkala, kjer 

preučujejo obnovljive in samooskrbne tehnologije. 

V Grčiji so bile predstavljene štiri dobre prakse, in sicer 

GREEN@HOSPITAL Project, Strategija zelenih univerz, uporaba 

nove LRV fotokatalitske barve in projekt EURONET 50/50, ki smo 

ga v novejši izvedbi (MAX) implementirali tudi v Sloveniji pod 

vodstvom KSSENE. V Grčiji delujejo predvsem na področju 

spreminjanja navad uporabnikov, kot sta na primer recikliranje in 

zmanjšanje porabe elektrike in vode z osnovnimi ukrepi, uvajajo 

pa tudi različne sisteme upravljanja z energijo za optimizacijo 

porabe le-te. 

Na izmenjavi osebja v Franciji pa nam je projektni partner 

predstavil projekte, ki v veliko meri delujejo na povezovanju med 

ljudmi, podjetni in organizacijami. 

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa Interreg Europe 

 

 

4 

 



 
 

 
  

 

  REGIONALNA SREČANJA  

Razvojna agencija Savinjske regije 

se na regionalnih srečanjih 

sestane z deležniki, da predstavi 

napredovanje projekta, od 

dosedanjih aktivnosti do 

načrtovanja prihodnjih. 

 

Interesnim skupinam so 

predstavljene tuje dobre prakse, 

nato pa potekajo razprave o 

različnih možnostih 

implementacije teh praks na 

slovenskih tleh, prav tako se je 

naredil pregled dobrih praks, ki jih 

izvaja Slovenija oziroma Savinjska 

regija – od delovanja Energetske 

agencije Savinjske, Šaleške in 

Koroške regije - KSSENA, do 

Energetskega upravljanja stavb 

javnega sektorja, katerega izvajajo 

na Šolskem centru Velenje, prav 

tako pa tudi sodelovanje z Mestno 

občino Celje, ki izvaja javno – 

zasebno partnerstvo in načrtuje 

energetsko sanacijo občinskih 

objektov. Kot vzpodbuda za 

prihodnost pa je bil predstavljen 

tudi Energetski koncept Slovenije, 

ki ga pripravlja Ministrstvo za 

infrastrukturo. 

 

 

 

1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN – 16. 6. 2017 – Hiša Emino, Podčetrtek 

2. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH  SKUPIN – 12. 12. 2017 – RASR, Celje 

3. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN – 29. 3. 2018 – MIC, Velenje 

4. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN – 9. 7. 2018 – Na Škaluc, Trobni dol 
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Prva tri regionalna srečanja so bila namenjena predvsem obveščanju interesnih skupin o napredovanju projekta 

in dobrih praksah, ki jih izvajajo tuji partnerji, 4. regionalno srečanje interesnih skupin pa je bilo namenjeno 

organizaciji partnerskega srečanja, ki je potekalo 12. in 13. septembra v Savinjski regiji. 

Na regionalnem srečanju je bila sestavljena operativna ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki so na 

mednarodni konferenci, 12. septembra 2018 predstavili teme s področja energetske učinkovitosti. 
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3. PARTNERSKO SREČANJE V SAVINJSKI REGIJI 

12. – 13. september 2018 – Celje, Velenje, Laško 

MEDNARODNA KONFERENCA V CELJU 

Razvojna agencija Savinjske regije je v septembru 2018 gostila partnersko srečanje projekta CLEAN. V sklopu 3. 

tematskega seminarja smo na Mednarodnem obrtnem sejmu organizirali mednarodno konferenco z naslovom »KAKO 

ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE? S trajnostnimi rešitvami za vsakogar do Integralne zelene regije«. 

 

 

Kot govorce smo povabili predstavnike ministrstev, lokalnih skupnosti, ter strokovnjake s področja energetske 

učinkovitosti, okoljevarstva in inovatorje. 

Goste, predavatelje in predstavnike osmih tujih partnerskih regij so v prvem sklopu pozdravili in nagovorili Bojan 

Šrot, župan Mestne občine Celje, mag. Branko Kidrič, župan Rogaške Slatine in predsednik Razvojnega sveta 

Savinjske regije ter mag. Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma. 

Naslednja je predstavnica vodilnega partnerja ERNACT, Ianire Renobales predstavila projekt CLEAN, aktivnosti, 

ki jih partnerske regije izvajamo v sklopu projekta ter naše cilje za prihodnost, vključno z regionalnimi akcijskimi 

načrti, katere bomo začeli snovati že pred koncem letošnjega leta. 

 

 

 

CLEAN – Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljične regije 
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Kot prvi od sodelujočih predavateljev je nato nastopil dr. Robert Drobnič, vodja sektorja za načrtovanje 

regionalnega razvoja z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je govoril o medsektorskih 

sinergijah, ki jih omogočajo mednarodni projekti, kateri presegajo lokalne cilje in interese. 

Za njim je govorniški pult zavzela dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor, katera se je dotaknila 

sodobnega evropskega pristopa k okoljevarstvu ter s tem strateških usmeritev in finančne podpore inovacijskih 

projektov za nizko-ogljično gospodarstvo.  

Podobno temo  je odprl Jernej Stritih, bivši državni sekretar za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor ter 

prvi predsednik nadzornega sveta Eko Sklada, govoril je namreč o inovacijah kot ključu za ekonomsko učinkovit 

prehod v nizko-ogljično družbo, torej kako je možno s pravilnimi vlaganji v inovacije in razvoj novih tehnologij, 

prehod narediti celo ekonomsko koristen. 

Kot strokovnjaka s področja energetske učinkovitosti sta predavala Cveto Fendre, predavatelj in vodja 

energetskega inženiringa s Šolskega centra Velenje in Sašo Mozgan, predstavnik  Zavoda energetska agencija 

KSSENA, ki sta se po mednarodni konferenci tujim partnerjem RASR-ja pridružila na ogledu dobrih praks v 

Velenju. 

Med sodelujočimi predavatelji je bil tudi Janez Gorenšek, direktor Zavoda IAMB, ki je udeležencem predstavil 

inovativno bioizolacijo - micelijske izolacijske plošče, ki jih razvijajo na Inštitutu za aplikativno mikologijo in 

biotehnologijo. 

Ukrepe Mestne občine Celje v prehodu k večji energetski učinkovitosti v obliki javno zasebnega partnerstva, ki 

ga izvaja občina je predstavil Sandi Marzidošek, Jurij Stritih pa je ponudil vpogled v dobre prakse energetske 

učinkovitosti, ki so trenutno na razpolago v Savinjski regiji. 

Mednarodno konferenco je zaključila dr. Darja Piciga s predstavitvijo potencialov in vizije za delo Razvojne 

agencije Savinjske regije, katere številni projekti obsegajo vsa potrebna področja, da lahko Savinjsko regijo 

imenujemo model Integralne zelene regije. 

 

 

  



 
 

 
  

  

 

ŠTUDIJSKI OGLEDI DOBRIH PRAKS V VELENJU 

V popoldanskem delu partnerskega srečanja smo se s tujimi partnerji odpravili v Velenje na ogled tamkajšnjih 

dobrih praks energetske učinkovitosti. 

Pred občinsko stavbo nas je pozdravil in nagovoril podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, nato pa 

nas je Cveto Fendre odpeljal čez mesto do Šolskega Centra Velenje, kjer je bil partnerjem predstavljen sistem 

energetskega upravljanja stavb in energetskega knjigovodstva. 
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PARTNERSKI SESTANEK V LAŠKEM 

Naslednji dan partnerskega srečanja, 13. september 2018 je bil namenjen sestanku usmerjevalne skupine, torej 

predstavnikom vseh devetih partnerskih organizacij. 

V občinski stavbi občine Laško nas je pozdravil župan Franc Zdolšek, ki je na kratko predstavil občino, dosedanje 

aktivnosti in dosežke na področju energetske učinkovitosti ter cilje za prihodnost. 

sestanku smo naredili pregled že izvedenih polletnih aktivnosti, statističnih podatkov poteka projekta, doseganja 

vmesnih ciljev in pregled prihodnjega leta, v katerem bomo z decembrom zaključi s prvo fazo izvajanja projekta 

CLEAN. 

V začetku naslednjega leta mora vsaka partnerska regija pripraviti svoj osnutek regionalnega akcijskega načrta, 

ki bo podlaga za drugo fazo izvajanja projekta, ki bo trajala dve leti, s pričetkom 2020. 
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Sledil je ogled Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC, ki je kot raziskovalno, izobraževalni energetski 

poligon na voljo študentom in profesorjem pri razvijanju sistemov in produktov prilagojenih slovenskemu 

podnebju, katerih rezultat je večja energetska učinkovitost. Tu smo si ogledali sisteme za izkoriščanje 

obnovljive energije, laboratorij za energetsko učinkovitost, srečanje pa zaključili v nizko-energetski hiši, 

imenovani tudi pasivna hiša za katero je značilno, da je zmožna proizvodnje več energije, kot pa jo dejansko 

porabi.  

 

 



 
 

 
  

 

PRIHODNOST PROJEKTA CLEAN 

Partnerstvo devetih držav bo s koncem leta 2018 začelo snovati Regionalne akcijske načrte, s katerimi bodo 

predvidili možnost razvoja določene regije v nizko ogljični smeri. Vsak izmed partnerjev se bo povezal s člani svoje 

interesne skupine, s katerimi bodo zasnovali možnost regionalnega napredka s pomočjo izkušenj, ki so jih pridobili 

v toku projekta. Izkušnje so partnerji pridobivali s pomočjo dobrih praks, ki so jih na začetku projekta CLEAN 

identificirale posamezne regije. 

V toku partnerskih srečanj, med katerimi so tudi študijski obiski, si je partnerstvo lahko ogledalo te dobre prakse, 

ki se trenutno izvajajo po regijah. 

Regionalni akcijski načrt bo torej dokument, s katerim bo vsak izmed partnerjev predvideval vključitev različnih 

akcij v svoje okolje. Te akcije pa so dobre prakse drugih držav, katerih izvajanje bo prilagojeno življenju, podnebju, 

naravnim danostim in možnostim financiranja v domači regiji, v našem primeru Savinjski regiji. 
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Projekt bo prispeval k doseganju nacionalnih ciljev in strategije ciljev Evropa 2020, prav tako pa k prednostnemu 

področju 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer k specifičnemu cilju Spodbujanje energetske 

učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno 

z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem.  

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/clean/ 

https://www.facebook.com/InterregCLEAN/?ref=br

_rs 

 

 

 

Iva Zorenč, direktorica 

iva.zorenc@rasr.si 

Sara Chiba 

sara.chiba@rasr.si 

http://www.rasr.si/si/projekti/163 
 

Koordinatorici projekta za Slovenijo na Razvojni agenciji Savinjske regije: 

 

STRATEŠKI PARTNERJI 

  


