Priložnost prenosa dobrih praks na področju energetske samozadostnosti je predvsem v majhnih
občinah.

Projekt ENERGYREGION, ki je sofinanciran s strani programa Teritorialnega Sodelovanja – Srednja
Evropa, ima lahko za Podravsko regijo izjemen pomen, zlasti pri prenosu znanja in izkušenj iz
Nemčije. V projektu namreč sodelujejo 3 nemške občine: Lichtenfels, Niestetal in Anheim, ki so s 510.000 prebivalci primerljive z večino slovenskih občin. Te občine že več desetletij gradijo svoje
razvojne potenciale na področju obnovljivih virov energije, s ciljem proizvesti toliko obnovljive
energije kot je porabijo. S finančnega vidika tovrstna občinska politika predstavlja popoln uspeh.
Praktičen primer je občina Niestetal, ki je v nekaj letih uspela povečati proračun za 7 mio €/leto,
dodatna sredstva pa bo v prvi vrsti namenila izboljšanju kakovosti življenja občanov, z izgradnjo
vodnega športno-rekreacijskega centra.
E-zavod bo v prihodnjih letih, kot izvajalec projekta ENERGYREGION, namenil veliko pozornosti zlasti
prenosu dobrih praks iz Nemčije v slovensko okolje. Zanimivi so zlasti primeri občinskih projektov, v
katerih občine s pomočjo partnerstev med občani in zasebnimi podjetji ustanovijo javne sklade, ki
vlagajo sredstva v obnovljive vire energije. Ti skladi so odprti tudi za vlaganja individualnih občanov in
so primerljiva s Slovenskimi vzajemnimi skladi. S tem občine povečajo proizvodnjo obnovljive
energije, občani pa možnost plemenitenja prihrankov. Vlaganje v sklade jim zagotavlja varnost, saj je
trajno in ima hkrati višje donose, kot bi bilo vlaganje na bankah. Za občine so zanimivi tudi projekti
izgradnje CO2 proste obrtno-poslovne cone, okolju prijazna javna razsvetljava ter turistične poti
obnovljivih virov. Za občane z nižjimi dohodki pa bi bil primeren prenos projekta izobraževanja na
področju varčevanja z električno energijo, ki lahko zmanjša mesečni račun za elektriko in ogrevanje v
gospodinjstvih do 20%, brez investicij.
Prav zaradi teh številnih priložnosti vabimo vse zainteresirane predstavnike občin, da se pridružijo v
projektu. S sodelovanjem, ki je brezplačno, bodo pridobili možnost ekskurzije v omenjene Nemške
občine, kjer bodo v praksi spoznali primere dobrih praks, ki jih bodo kasneje lahko uporabili tudi v
svojih občinah. Občane pa vabimo, da bolje spoznajo projekt ENERGYREGION in si ogledajo spletno
stran www.ezavod.si, kjer je projekt podrobneje opisan.
Vse zainteresirane prosimo, naj nas pokličejo na tel. št. (02)7493225 ali pošljejo sporočilo na
elektronski naslov darko@ezavod.si ter se pozanimajo o podrobnostih glede ekskurzije in možnosti
prenosa dobrih praks.
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