
 
 

 
 
 
 
 
 

Večja energetska samozadostnost, 

trajnostno izkoriščanje lokalnih obnovljivih energetskih virov, 

manjši negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi, 

lokalna zelena delovna mesta in ustvarjanje prihrankov, 

suverene lokalne skupnosti. 

Kako je nekaterim že uspelo? 

 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj  

vas vabita na  
  
 

STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITVIJO 

SKUPNOSTNE SONČNE ELEKTRARNE V KRIŽEVCIH NA HRVAŠKEM 

Skupnostni energetski projekti kot pomemben del energetske tranzicije 

19. september 2018, od 7. do 17.30 ure, Ljubljana-Križevci na Hrvaškem 
 
 
 

 
Vabimo vas, da na terenu spoznate dobro prakso skupnostne proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
energije, ki omogoča državljanom in skupnostim, da se neposredno vključijo in sprejemajo odločitve o lastni 

energetski prihodnosti, ter zagotavljajo, da so dobrobiti ljudi ter lokalnega okolja postavljene na prvo mesto.  
 
Na okrogli mizi pa bomo v družbi uglednih gostov slišali, kako jim je uspelo – spoznali bomo faktorje uspeha in 
večplastne koristi za občino, izvajalce projekta in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo spodbude in 
načine, kako dobre prakse prenesti tudi v slovensko okolje. 
 
Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, energetskih in razvojnih agencij, LASov, zadrug, 
podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za energetske 
skupnostne projekte ter medijem.  
 

Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih 

mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim 
prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in 
na spletni strani www.DovoljZaVse.si. Predstavitev bo potekala v hrvaškem jeziku, prevod bo zagotovljen. 
 
Izvedba dogodka poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev4k0seByFCDYJfg8X051DIVqmsYbHh1Ee7fkWNsdlCjqAEQ/viewform?c=0&w=1
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.dovoljzavse.si/


 
 

 

  
 

Program 
 

7.00 Odhod iz Ljubljane: zbor na P+R Barje (izvoz Lj.-center) 
(po potrebi pobiranje udeležencev v Novem mestu ob 8.00 pri centru Q-landia NM ob avtocesti) 

 
Predstavitev dnevnega programa in projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z 

življenjskimi viri (na avtobusu) 

  
Skupnostni energetski projekti – priložnosti in izzivi (na avtobusu) 

10.00 Prihod v Križevce na Hrvaškem 

10.15 Voden ogled skupnostne sončne elektrarne 

 Tihomir Hodak, direktor Podjetniškega centra 

 Ivan Zokovič, Zelena energetska zadruga 

11.30 Odmor z eko pogostitvijo 

12.30 Pogovor: Izzivi in priložnosti skupnostnih energetskih projektov v energetski tranziciji   

 Mario Rajn, župan občine Križevci 

 Ivan Zokovič, Zelena energetska zadruga 

Vodi: Tomislav Tkalec, Focus društvo za sonaraven razvoj 

14.30 Odhod v Ljubljano 

17.30 Predviden prihod v Ljubljano (P+R Barje) 

 
 
 
Ekskurzija bo upoštevala Politiko organizacije trajnostnih dogodkov in vabimo vas, da se nam v tem duhu pridružite. 
Pridite na zbirno mesto s čim manjšim ogljičnim odtisom: 

 s kolesom: postaja BicikeLj na lokaciji, št. postaje 38; 
 z mestnim avtobusom: avtobus št. 9; 
 z vlakom ali medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom 

(vozni red), s postaje pa brez prestopa z mestnim avtobusom št. 9; 
 z avtomobilom: z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za 

sopotništvo. 
 

 

http://www.lpt.si/parkirisca/parkirisca_osebna_vozila/barje
https://www.ap-ljubljana.si/vozni-red/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi

