Energetska agencija za Podravje vas v okviru EU projekta TRIO

VABI na VIRTUALNE ŠTUDIJSKE OGLEDE v MARIBORU in KRANJU,
da spoznate projekte obeh mest in pridobite morebitne ideje v boju proti
podnebnim spremembam in znižanju emisij CO2.

TRIO je mednarodni projekt, v katerem države, mesta in šole sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam, kot
podpora predsedovanju Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU. Vsi sodelujoči partnerji se zavedajo pomembnosti
in nevarnosti podnebnih sprememb ter dejstva, da moramo v boju sodelovati vsi ljudje. Glavni cilj EUKI je spodbujanje
podnebnega sodelovanja v Evropski uniji z namenom znižanja emisij toplogrednih plinov. V okviru projekta, pod
sloganom »Misli evropsko, deluj lokalno«, bo delavnica izvedena z namenom izmenjave izkušenj in znanj med
izbranimi mesti in šolami, ki bodo predstavili ambiciozne podnebne ukrepe izvedene na lokalni, nacionalni in evropski
ravni.

Program študijskih obiskov bo potekal tri dni:
•

20.10.2021 od 10.00 do 13.00 ure – Študijski obisk mesta Maribor
Predstavitev mesta Maribor in pozdrav župana Mestne občine Maribor, Aleksander Saša
Arsenovič; predstavitev zelenih površin ter razvoja trajnostne mobilnosti v mestu Maribor.

•

21.10.2021 od 10.00 do 13.00 ure – Študijski obisk mesta Kranj
Predstavitev mesta Kranj in pozdrav župana Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec;
predstavitev razvoja trajnostne mobilnosti v mestu Kranj ter zeleni prehod mesta Kranj.

•

22.10.2021 od 10.00 do 13.00 ure – Trajnostne energetske in podnebne aktivnosti v
mestih Maribor in Kranj
Predstavitev energetske učinkovitosti v javnih stavbah v mestih Maribor in Kranj; blažitev
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Kranjski regiji ter podnebne spremembe in
vključevanje zainteresiranih strani v regiji Maribor.

Podrobni program vseh študijskih obiskov najdete v prilogi (v angleškem jeziku).
Vsa predavanja in razprave bodo potekale v slovenskem jeziku.
VEČ INFORMACIJ IN REGISTRACIJA na elektronski naslov:
Iva Radić-Capuani, radic-capuani@adelphi.de
Študijski obiski bodo potekali preko preko ZOOM aplikacije. Na posamezni virtualni študijski
obisk se nam pridružite na spodnjih povezavah:
Sreda, 20. oktober 2021
https://adelphi.zoom.us/j/92552554368?pwd=Q3U2MzdhM3J1UnhmdWtqYjVtMnNvUT09
Passcode: 649809

Četrtek, 21. oktober 2021
https://adelphi.zoom.us/j/99175007828?pwd=NWJTVk9Gc24yN2R5SmxJc1VaekVXUT09
Passcode: 446992

Petek, 22. oktober 2021
https://adelphi.zoom.us/j/93966823783?pwd=aEtZUWR5amViWXhLSFlHZ1R1RnFnQT09
Passcode: 238312

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

V primeru, da potrebujete dodatne informacije ali pomoč nas lahko kontaktirate na
info@energap.si ali na telefon 02/234 23 60
Energetska agencija za Podravje
E-pošta: info@energap.si
Splet: www.energap.si

