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Oblikovanje ustrezne 
administrativne podpore

Izvajanje SEAP

Spremljanje učinkov, poročanje

Pregled stanja emisij & razvoj 
SEAP (Akcijskega načrta za 

trajnostno energijo) 
skupaj z deležniki in prebivalci

KORAK 1: Podpis konvencije županov

KORAK 2: Posredovanje SEAP Konvenciji županov

KORAK 3: Redno posredovanje poročil o izvajanju 
SEAP (vsaki 2 leti)
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