VABILO NA DELAVNICO V OKVIRJU PROJEKTA MOBILES V PONEDELJEK, DNE 10.12.2012, OB 16.00, V
OBČINSKI KNJIŽNICI (LJUDSKA UNIVERZA) - KONFERENČNA SOBA, TRG SVOBODE 4, GORNJA
RADGONA

Spoštovani!
V tem letu smo začeli z izvajanjem projekta MOBILES – Mobilizacija potencialov lesne biomase za povečanje
energetske samooskrbe na območju LAS Prlekija, ki ga izvajamo v okviru NIP 2011 LAS Prlekija, programa LEADER.
Projekt je usmerjen v identifikacijo, vrednotenje in opredelitev trenutnih, potencialnih in neizkoriščenih virov lesne
biomase v dialogu s trenutnimi in potencialnimi dobavitelji ter porabniki tega vira oz. končne energije proizvedene
na osnovi lesne biomase.
Na delavnici bomo predstavili identificirane potenciale lesne biomase v Prlekiji ter se pogovorili predvsem o
možnostih rabe lesne biomase kot alternative pri (skupnem) ogrevanju javnih objektov, stanovanjskih blokov in
poslovnih prostorov v Gornji Radgoni ter prednostih in slabostih oskrbe s toplotno energijo preko skupnega,
daljinskega sistema ogrevanja. Zato bi bilo zelo zaželeno, da se kot potencialni odjemnik toplotne energije iz
daljinskega sistema ogrevanja udeležite delavnice ter v dialog vnesete svoje poglede in izkušnje ter nenazadnje
skozi delavnico pridobite informacije o alternativni možnosti oskrbe s toplotno energijo.
Les predstavlja strateški vir naše dežele. Premiki v globalni orientaciji gospodarstva in politike bodo v bližnji
prihodnosti popolnoma spremenili razvojne vidike zelenih dežel okoli nas. Prlekija, nekoč izključno agrikulturno
središče, brez energetskih resursov, bo v prihodnosti postala pomemben vir obnovljivih virov energije – sončne in
geotermalne energije ter biomase. Lesna biomasa, katere letni prirastek in zaloge v Sloveniji že desetletja
naraščajo, je tudi jedro projekta MOBILES.
Vabimo vas, da skupaj prispevamo k celovitemu razvoju lokalne energetske samooskrbe in trajnostnemu
upravljanju z naravnimi viri ter k večji blaginji in kakovosti življenja na območju LAS Prlekija.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
Rok Sunko, vodja projekta
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