VABILO NA DELAVNICO IN OKROGLO MIZO

Vloga lokalnih skupnosti pri trajnostnem razvoju Slovenije
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Regionalni razvoj je eden izmed neizkoriščenih razvojnih potencialov v Sloveniji. Identifikacija lokalnih razvojnih
prednosti in njihovo ustrezno vpetje v nacionalne razvojne programe je lahko ključnega pomena za hitrejši nadaljnji
razvoj Slovenije. Ob nepopolni strukturi lokalne samouprave odgovornost za regionalni razvoj v veliki meri leži
predvsem na občinah, ki to nalogo, kljub težkim razmeram, v veliki večini dobro opravljajo. Naloga ni lahka, saj
trajnostno načrtovanje, podprto s sofinanciranjem ključnih projektov, zahteva harmonizacijo želja na vseh nivojih ob
hkratnem upoštevanju možnosti in dolgoročne razvojne vizije.
Slovenija je v okviru strategije EU 2020 sprejela ambiciozne načrte za svojo pot v trajnostno, ekonomsko uspešno
in vključujočo družbo. Evropska unija je svojim članicam namenila občutna sredstva za pomoč na tej poti, ki bo v
naslednji finančni perspektivi še bolj poudarjena. Naloga Slovenije je, da ob ustreznem načrtovanju strategije in
izvajanja trajnostnega razvoja v čim večji možni meri investicijsko podpre tudi z evropskimi sredstvi.
Lokalna energetska samooskrba, decentralizacija proizvodnje energije, intenzivnejša raba obnovljivih virov energije,
učinkovita raba energije in številne podporne dejavnosti so visoko na prioritetnih razvojnih področjih, ki so hkrati
izhodišča za razpravo na delavnici-okrogli mizi, na kateri vam bomo predstavili




zgodbo o uspehu, ki bo pokazal na potencial trajnostnega razvoja in pomembno vlogo lokalne skupnosti za
njegovo vsestransko uspešnost,
primere nekaterih uspešnih evropskih podpornih pobud, ki jih izvajamo v Sloveniji,
predstavitve nekaterih uspešno izvedenih projektov v Sloveniji v smeri trajnostnega razvoja.

V nadaljevanju je predvidena okrogla miza, pri kateri se bomo pogovorili o vaših izkušnjah pri načrtovanju in
izvajanju regionalnega razvoja in pri kateri pričakujemo, da boste z nami delili vaše misli in pričakovanja.
V pogovoru, h kateremu vabimo predvsem župane in druge odgovorne za razvoj lokalnih skupnosti, bomo lahko
izmenjali pretekle in sedanje izkušnje, ter poskušali odgovoriti na bodoče razvojne priložnosti.
Kotizacije za udeležbo ni. Prijave sprejemamo do srede, 28. marec 2012.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
doc. dr. Henrik Gjerkeš, vodja projekta
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9:30-10:00
10:00-10:25

Registracija udeležencev
Vloga lokalnih skupnosti pri trajnostnem razvoju Slovenije
doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK in UNG

10:25-10:40
10:40-10:55
10:55-11:10

Predstavitev podpornih projektov:
Evropska konvencija županov
dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

Zeleno javno naročanje

mag. Miha TOMŠIČ, GI ZRMK

Energijsko učinkovite soseske

Mihael MIRTIČ, univ.dipl.inž.grad.

Predstavitev uspešno izvedenih trajnostnih projektov v lokalnih skupnostih konzorcija LEAS:
1. LEA Pomurje: Pomurje kot del čezmejne energetske strategije – projekt ENERGO
11:10-12:00

2.
3.
4.
5.

OPTIMUM
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA): Termovizija –
letalski pregled mesta Velenje (projekt EnergyCity, program Central Europe)
LEA Dolenjska-Posavje-Bela krajina (LEAD): Primer postavitve kogeneracije SPTE
Energetska agencija za Podravje (ENERGAP): Energetsko upravljanje v javnih objektih v
mestu Maribor
LEA Spodnje Podravje: Postopek vzpostavitve biomasnega grozda – Od izdelave sekancev
do pridobljene energije

12:00-12:30

Odmor in pogovor ob posterjih

12:30-14:00

Okrogla miza in razprava
Moderator: doc. dr. Henrik Gjerkeš

Informacije in prijave:
Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, tel.: 01 / 280 83 07, fax: 01 / 280 81 91, e-mail: neva.jejcic@gi-zrmk.si

PRIJAVNICA
Delavnica in okrogla miza

Vloga lokalnih skupnosti pri trajnostnem razvoju Slovenije
Spodbude in ovire na poti do lokalne energetske samooskrbe

prijavitelj
naslov
telefon
el. naslov

Za delavnico prijavljamo naslednje udeležence (ime in priimek, funkcija):

Kotizacije za udeležbo na delavnici ni. Prijave sprejemamo do srede, 28. marec 2012.

Datum:

Žig

Ime in podpis odgovorne osebe:

