Zakaj lokalne skupnosti zamujajo priložnosti pri investicijah na
energetskem področju?
VABILO NA OKROGLO MIZO
četrtek, 14. marec 2013, od 10.00 do 11.30, v dvorani 3 – Urška
na 52. mednarodnem sejmu Dom na Gospodarskem razstavišču, Dunajska 18, Ljubljana
Proračunsko varčevanje zmanjšuje sredstva tudi v občinskih blagajnah, do kreditov je težko priti.
Investicijske zmožnosti v mnogih lokalnih skupnostih so se zmanjšale, vendar bolj na račun investicij v
iztekajoči se finančni perspektivi kohezijske politike in posledično povečanja investicijskega vzdrževanja
teh projektov kot zaradi pomanjkanja možnosti za pridobitev investicijskih sredstev.
Energetsko področje (učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije) je področje, kjer so predvsem
lokalne skupnosti odgovorne za doseganje operativnih ciljev strategije EU 2020, za katere smo se kot
država članica obvezali. Po drugi strani energetski sektor kot eden ključnih elementov trajnostnega
razvoja nudi široke možnosti za investicije, ki dajejo delovna mesta, prispevajo k zmanjševanju našega
vpliva na okolje in so ekonomsko učinkoviti. Slednje pomeni, da lahko občine z njimi ne samo bistveno
zmanjšajo stroške (na primer za ogrevanje), ampak povečajo prilive v občinski proračun.
Slednje pomeni, da s celovitim načrtovanjem na osnovi ekspertnega znanja občine imajo možnost, da ne
razmišljajo zgolj o zmanjševanju stroškov (na primer za ogrevanje), ampak da vzpostavijo pogoje za
povečanje prilivov v občinski proračun.
V pogovoru, h kateremu vabimo predvsem župane, pa tudi druge, ki so sodelujejo pri razvoj lokalnih
skupnosti, bomo skupaj poskušali najti odgovore na vprašanje, zakaj tega tudi ne storijo.
Prijave sprejemamo do srede 6. marca 2013.
Vljudno vabljeni.
Gospodarsko razstavišče:
Stane Kavčič, vodja sejma DOM
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Gradbeni inštitut ZRMK:
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