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Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru in Lokalna energetska agencija za Pomurje Vas vabita, da se v 

okviru projekta Enerscapes udeležite razprave na temo Možnosti izrabe obnovljivih virov energije v 

Pomurju z upoštevanjem varovanja krajine / okolja, ki je organizirana v skupnem sodelovanju z 

organizacijami Slovenski E-forum, Greenpeace, Cipra in Focus. 

V uvodnem delu bodo strokovnjaki predstavili različne poglede, projekcije in predvidevanja za Pomursko 

regijo, s poudarkom na varovanju okolja in izkoriščanju obnovljivih virov energije. Dotaknili se bomo 

perečih težav, kot so smiselnost in možnost postavitve hidroelektrarn na reki Muri, izkoriščanje in uvoz 

biomase (potenciali lesne biomase, bioplin) ter izkoriščanje geotermalne in sončne energije, dveh največjih 

potencialov v regiji, in možnih negativnih vplivih na okolje. V uvodnem delu bomo pozornost namenili 

umeščenosti Pomurja v trajnostno energetsko prihodnost na osnovi strateških dokumentov Nacionalnega 

energetskega programa, Evropskega Kažipota za energijo 2050 in vizije trajnostne energetske prihodnosti. 

Dotaknili se bomo tudi prednosti in učinkov na regionalni ravni - širši vidik, in podpornih mehanizmov za 

trajnostno energijo, ki so na razpolago že sedaj oz. katere lahko pričakujemo v prihodnosti. Predstavitve se 

bodo zaključile s projekcijo različnih scenarijev izkoriščanja obnovljivih virov energije za območje Pomurja, s 

poudarkom na varovanju okolja. 

Vaši sogovorniki bodo: Bojan Vogrinčič (LEA Pomurje), Andrej Predin, Peter Virtič in Franjo Pranjič 

(Univerza v Mariboru), Darko Anželj (Pomurski razvojni inštitut), Simon Balažic (Moja Mura), Dejan Savič 

(Greenpeace), Boštjana Žajdela (RRA Mura), Gorazd Marinček (Slovenski E-forum), Aleš Zver (Keter 

Organica). 

Govorniki bodo na kratko podali iztočnice in argumentirali svoja stališča, udeleženci pa boste imeli možnost 

komentiranja, debatiranja in podajanja mnenj glede posameznega vira.  

Dogodek je organiziran v okviru projekta Enerscapes, udeležba je brezplačna, vendar so zaželene 

predhodne prijave na lea.pomurje@lea-pomurje.si oz. na telefonski številki 02 538 13 54.  

 

Vljudno vabljeni! 
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