
 

 

                         
 

 
 

VABILO NA POSVET IN OKROGLO MIZO 

 

»Finančne perspektive za URE (učinkovita raba energije) -  

Pot do finančnih sredstev in nove finančne perspektive« 

 

Sejem Agra 
52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem 

Gornja Radgona,  

torek, 26. avgust 2014, od 9.00 do 12.30 v dvorani 2  

 

Javni sektor mora kot dober gospodar skrbeti, da stavbni fond ter 
energetska in druga infrastruktura ohranijo svojo vrednost, hkrati pa z zniževanjem vpliva rabe energije na 
okolje, družbo in javne blagajne biti pozitiven zgled zasebnemu sektorju. Pri tem se sooča s številnimi 
tehničnimi, ekonomskimi, pravnimi in institucionalnimi izzivi. Ena od kritičnih točk je zagotovitev sredstev za 
ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Proračunska sredstva pogosto ne zadoščajo za izvedbo 
celovitega tovrstnega investicijskega programa, sodelovanje z zasebnim sektorjem pa je pri nas zaenkrat 
zelo omejeno. 

Na posvetu bodo predstavljene smernice in napovedi strukture evropskih sredstev prihodnje finančne 
perspektive 2014 – 2020 za EU in Slovenijo, značilne težave, s katerimi se srečujejo neposredni uporabniki, 
predvsem lokalne skupnosti, pri črpanju nepovratnih finančnih sredstev in zaokroževanju finančne strukture 
projektov. Zakaj ostajajo evropska sredstva neizkoriščena, zakaj ne zaživi energetsko pogodbeništvo in 
kakšen bi moral biti pristop pri prijavah in načrtovanju projektov? Predstavljeni bodo domači primeri dobrih 
in slabih praks ter uspešne tuje prakse in reference iz mednarodnih projektov CombinES (www.combines-
ce.eu), CEC5 (www.projectcec5.eu), CABEE (www.cabee.eu) in Episcope (www.episcope.eu).  

Poleg strokovnjakov z inštituta bodo kot predavatelji sodelovali še predstavniki pristojnih ministrstev, Eko 
sklada in neposredni uporabniki finančnih mehanizmov.   
 
Vabljeni predstavniki lokalnih skupnosti, lokalnih energetskih in razvojnih agencij ter predstavniki javnih 
ustanov.  
 
Udeležba na strokovni delavnici in posvetu je brezplačna. 
 
Prijave  sprejemamo do ponedeljka, 25. avgusta 2014, po e- pošti ali preko spletne povezave tukaj. 
 
Vljudno vabljeni.                                                                                                           
 

Gradbeni inštitut ZRMK 
 

Doc. dr. Henrik Gjerkeš, vodja dejavnosti trajnostna raba energije v občinah 
 

http://www.combines-ce.eu/
http://www.combines-ce.eu/
http://www.projectcec5.eu/
http://www.cabee.eu/
http://www.episcope.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1P3eiFpLwWfUfpWU0-9XBG2tLRH7_LdUY6PmYI-Z7-uM/viewform?usp=send_form


 

 

                         
 

 
POSVET IN OKROGLA MIZA 
 
»Finančne perspektive za URE (učinkovita raba energije)   

Pot do finančnih sredstev in nove finančne perspektive« 
 

PROGRAM 
 
Sejem AGRA, Gornja Radgona, 26. avgust 2014, dvorana 2 

   

  8:30 - 9:00 Registracija udeležencev 

9:00 - 9:10 Uvodni nagovor 

Doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK, UNG 

9:10 - 9:25 Križevci – uspešna občina  

Mag. Branko Belec, Župan 

9:25 - 9:55 Dobri zgledi pri iskanju rešitev za financiranje ukrepov URE 

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK 

10:00 - 10:10 Evropska kohezijska politika danes in jutri 

Samo Omrzel, Minister MZIP 

10:10 – 10:30 Kohezija in pametna specializacija 

Dr. Peter Wostner, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

10:30 – 11:00 Odmor 

11:00 – 11:15 ORP Prlekija v novi finančni perspektivi 

Klaus Dieter Požgan, Inštitut za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Ljutomer 

11:15 – 12:30 OKROGLA MIZA kot nadaljevanje posveta 

Moderator: Doc. dr. Henrik Gjerkeš 

 
 
 
Informacije in prijave:  
Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-pošta: neva.jejcic@gi-zrmk.si 

 

mailto:neva.jejcic#gi-zrmk.si


 

 

                         
 

 

PRIJAVNICA 
 

Posvet in okrogla miza 

»Finančne perspektive za URE (učinkovita raba energije)   

Pot do finančnih sredstev in nove finančne perspektive« 
 

52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem  

Gornja Radgona,  

torek, 26. avgust 2014, ob 9.00 uri, dvorana 2  

 

Prijavitelj 

Naslov 

Telefon  

E - naslov 

 

Za posvet in okroglo mizo prijavljamo naslednje udeležence (ime in priimek, funkcija): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba na strokovni delavnici in posvetu je brezplačna. 

 
 
 
 
Datum:                                                                                                                     Ime in podpis odgovorne osebe: 
 
 
 
Informacije in prijave:  
Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-pošta: neva.jejcic@gi-zrmk.si 

mailto:neva.jejcic#gi-zrmk.si

