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KRAPINA Krapinsko - zagorska i Zagrebačka županija u Mastreplanu za štedljivu rasvjetu

'Prvi smo stvorili učinkovite
škole, sada sa susjedima
radimo na štedljivoj rasvjeti'

Cilj Sporazuma je
zajednička prijava projekta
sustava energ. učinkovite
rasvjete, rekonstrukcija
postojeće i gradnja nove
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Krapinsko - zagorski župan
Željko Kolar i župan Zagrebačke županije Stjepan
Kožić jučer su u Krapini
potpisali Sporazuma o zajedničkoj prijavi Masterplana, vezano uz rekonstrukciju i gradnje sustava javne
rasvjete.
Zajednički do novca
Župani očekuju novac za projekt rasvjete M. TOPOLOVEC/PIXSELL
Cilj Sporazuma je zajednička prijava projekta štedljive
ve investicijske vrijednosti
rasvjete na natječaj Europ- U projektu javne
od oko 8,6 milijuna eura.
ske investicijske banke te rasvjete sudjeluje
Ukupna vrijednost financijijedni i drugi očekuju besske pomoći za gradove i oppovratni novac za sustav 30 zagorskih općina ćine s područja Krapinsko
javne rasvjete u općinama i i gradova
- zagorske županije iznosi
gradovima na svom područoko 2,1 milijuna kuna, pri
ju. U Krapinsko-zagorskoj
čemu će Županija partižupaniji u projektu sudjelucipirati sa 10 posto novca
je 30 gradova i općina, koji
iz županijskog proračuna.
kroz projekt očekuju radoŽupan Kožić istaknuo je da

povezivanje Županija znači i veću šansu povlačenja
novca za tu namjenu. Daje
Krapinsko - zagorska županija puno učinila po pitanju
energetske učinkovitosti
potvrdio je i Julije Domac,
ravnatelj Regionalne energetske agencije.
Znatne uštede
- Energetski učinkovitom
rasvjetom ostvaruje se
štednja energije i do 45 posto - rekao je Domac.
Župan Kolar osvrnuo se na
dobre strane energetske
učinkovitosti na zgradama
škola.
- Da to nismo učinili ne
znam kako bi danas plaćali
troškove režija, ostvarene
su uštede i do 67 posto. S
tim smo počeli 2009. među
prvima u Hrvatskoj, a prvi
smo i sada sa Zagrebačkom
županijom po pitanju štedljive rasvjete - zaključio je
župan Kolar, (ij)
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