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AD11 – PREDLOG SKLEPA O PRISTOPU H KONVENCIJI ŽUPANOV  
ZA PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJO 

 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE RAZKRIŽJE 
 
 
Številka: 032-9/2016-1-Ad11 
Šafarsko, 24. 11. 2016 
 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 
 
Dne 28. 4. 2016 je s strani evropskega komisarja Miguela Arias Cañete prejeto pismo županom,                
s katerim župane, podpisnike Konvencije županov, vabi, da pristopijo h Konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo. 
 
Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, ki jo je komisar Miguel Arias Cañete 
napovedal kot „največjo pobudo na področjih podnebnih sprememb in energije na svetu“, združuje na 
tisoče lokalnih ter regionalnih organov, ki so se prostovoljno zavezali k izvajanju ciljev EU na področjih 
podnebnih sprememb in energije na svojem ozemlju. Med slovenskimi občinami se je kot prva 
konvenciji pridružila Občina Idrija. 
 
Novi podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo do leta 2030 emisije CO2 zmanjšali za najmanj 40 
% in sprejeli celosten pristop k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje. 
Občina Razkrižje bo cilje Konvencije uresničevala v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo za 
Pomurje. 
 
Za pridružitev stalno naraščajočemu gibanju morajo lokalne oblasti izvesti naslednji postopek: 

- pobudo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo predstaviti občinskemu 
svetu, 

- ko svet sprejme uradno odločitev, pooblastiti župana ali enakovrednega predstavnika 
mestnega/občinskega sveta, da podpiše pristopni obrazec h Konvenciji, 

- po podpisu na spletu dopolniti svoje podatke in prenesti podpisani pristopni obrazec ter 
- se seznaniti z naslednjimi koraki v skladu s Konvencijo. 
-  

Podpisniki Konvencije županov navajajo številne razloge za pristop k gibanju, med drugim: 
- Visoka mednarodna prepoznavnost in opaznost akcijskega načrta lokalne oblasti za 

podnebne spremembe in energijo, 
- Priložnost prispevati k oblikovanju podnebne in energetske politike EU,  
- Verodostojne zaveze s pregledom in spremljanjem napredka, 
- Boljše finančne priložnosti za lokalne podnebne in energetske projekte,  
- Inovativni načini za mrežno povezovanje, izmenjavo izkušenj in krepitev sposobnosti z 

rednimi dogodki, tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, spletnimi seminarji ali spletnimi 
razpravami, 

- Praktična podpora (služba za pomoč), materiali in orodja za usmerjanje, 
- Hiter dostop do ’znanja in izkušenj odličnosti’ in spodbujajočih študij primerov, 
- Olajšano samoocenjevanje in sodelovalna izmenjava s skupnim spremljanjem in predlogo 

poročanja, 
- Fleksibilni referenčni okvir za ukrepanje, prilagodljiv lokalnim potrebam, 
- Okrepljeno sodelovanje in podpora nacionalnih in podnacionalnih organov. 

 
Zato Občinskemu svetu Občine Razkrižje predlagamo, da sprejme sklep v predlagani vsebini. 
 
2. PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Razkrižje pooblašča župana Občine Razkrižje za podpis Konvencije županov 
za podnebne spremembe in energijo in s tem pristop Občine Razkrižje h Konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo. 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-core-documents.html
http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html
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Pripravila: 
Monika Holc, Tajnik občine 

Stanko Ivanušič 
ŽUPAN 

 
 
Priloge: 

- Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo s pristopnim obrazcem. 
 

 


