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LEAG dogodek 

Konferenca o energetski revščini, 7. 12. 2021 ob 9.00  

 

 

 

Vabimo vas na Konferenco o energetski revščini, ki bo v torek, 7. decembra 2021 ob 9. 

uri v Mestni knjižnici Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (dvorana v prvem 

nadstropju). 

 

 

»Energetska revščina je situacija, kjer si gospodinjstva ali posamezniki ne morejo privoščiti 

osnovnih energetskih storitev (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, mobilnost in elektrika), s 

katerimi si omogočijo dostojni življenjski standard zaradi kombinacije nizkih prihodkov, visokih 

izdatkov za energijo in nizke energetske učinkovitosti svojih domov.« 

European Commission, Citizen Energy Forum 2016  

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v obdobju 2021-2023 za zmanjševanje energetske 

revščine namenilo 266.000 evrov. V Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 

spremembe je v letu 2021 za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine namenjenih 90.000 

evrov, v letih 2022 in 2023 pa po 88.000 evrov. Cene energije, goriv in kuriv nenadzorovano 

rastejo že nekaj časa, zato se iščejo rešitve za najbolj ranljive skupine prebivalcev. Vlada 

pripravlja energetske vavčerje oz. bone za socialno šibke, ki jih bo prejelo približno 66.000 

družin. Gorenjske občine kot podpisnice so se v okviru Konvencije županov v Evropi hkrati s 

sprejemom ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanjem na njihove neizogibne 

posledice zavezale, da bodo do leta 2030 zagotovile dostop do varne, trajnostne in cenovno 

dostopne energije za vse. V evropskem kontekstu to pomeni ukrepanje za zmanjšanje 

energetske revščine. Z zmanjšanjem energetske revščine lahko podpisnice Konvencije 

izboljšajo kakovost življenja svojih državljanov ter ustvarijo bolj vključujočo družbo. Dogodek 

bo namenjen ozaveščanju o problematiki energetske revščine. 

 

Konferenca o energetski revščini je del projekta TRECE in je namenjena iskanju učinkovitih 

ukrepov za zmanjšanje energetske revščine in predstavitvi spletnega izobraževalnega 

programa TRECE za lažje odkrivanje primerov energetske revščine.  

 

  

https://focus.si/konferenca-energetska-revscina-resitve-na-prakticni-in-strukturni-ravni/
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Program dogodka 
 

Kranj, 7. december 2021 od 9.00 do 13.00, Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1 

 

9:00 – 9:30 Registracija 

9:30 – 9:50 Uvodni nagovor, Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj  

Uvodni nagovor, mag. Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske agencije 

Gorenjske 

9:50 – 12.30 

mag. Teja Rutar, Statistični urad RS (SURS) (ONLINE TEAMS) 

Energetska revščina v Sloveniji 

mag. Valentina Vehovar, generalna direktorica Direktorata za socialne zadeve, MDDSZ  

Ukrepi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za 

premagovanje revščine 

Sabina Rajšelj, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

Ukrepi Eko sklada za zmanjšanje energetske revščine 

Breda Krašna, Generalna sekretarka ZPMS 

SEDAJ. IN KAKO NAPREJ? Predstavitev položaja družin, ki živijo pod pragom 

revščine in ukrepi za zmanjšanje energetske revščine. 

Odmor (10 minut) 

Suzana Krmelj, LEAG 

TRECE spletno izobraževanje za odkrivanje energetske revščine 

dr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Energetska revščina v Sloveniji, različni vidiki in praktični ukrepi 

Črtomir Kurnik, LEAG 

BUILD2LC primeri dobrih praks zmanjševanja energetske revščine  

Gorenjske občine kot podpisnice Konvencije županov in spremljanje stanja 

energetske revščine 

12:30 – 13:00 Pogostitev in mreženje  

 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Registracijo na dogodek opravite tukaj, najkasneje 

do 3.12. 2021. Več informacij na suzana.krmelj@leag.si 

 

Opozorilo: Zaradi COVID-19 razmer upoštevajte, da veljajo posebni higienski in 

varnostni ukrepi, kar pomeni, da morate za udeležbo na dogodku izpolnjevati pogoj PCT 

(preboleli, cepljeni, testirani). V primeru prepovedi organiziranja dogodka v živo bomo 

izvedli spletno Konferenco o energetski revščini. O tem vas bomo pravočasno obvestili.  

 

  

https://forms.gle/hcwBi3bMLpw1qNvH6
mailto:suzana.krmelj@leag.si
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Dogodek organizira Lokalna energetska agencija Gorenjske v sklopu projekta TRECE. Cilj 

projekta je narediti spletno usposabljanje za socialne deležnike in javne organe za lažje 

odkrivanje primerov energetske revščine. Projekt je financiran s strani Evropske unije v 

okviru programa Erasmus+ KA 202. 

 

Vljudno vabljeni! 

mag. Anton Pogačnik, direktor LEAG 

 

 

Ostali partnerji projekta TRECE: 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION 
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https://leag.si/trece/
https://www.enero.ro/
http://www.cres.gr/
https://sofena.com/en/
https://www.sgs.es/

