PRIROČNIK

Energetska pismenost

za energetske
skupnosti
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O priročniku
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Namen
Pred vami je priročnik Energetska pismenost za energetske skupnosti, ki smo ga napisali v projektu
NEWCOMERS z željo, da bralcem predstavimo nekaj
konceptov in razmislekov, povezanih z energetskimi
skupnostmi, ter vlogo teh skupnosti v energetskem
sistemu. Namenjen je članom energetskih skupnosti ter
vsem drugim, ki bi se radi pridružili temu gibanju.
Projekt NEWCOMERS (Nove skupnosti na področju čiste energije v spreminjajočem se evropskem
energetskem sistemu) je projekt programa Obzorje
2020, ki prinaša praktična priporočila o tem, kako
na ravni Evropske unije ter nacionalnih in lokalnih oblasti podpirati nove skupnosti na področju
čiste energije ter tako prispevati k njihovemu uspešnemu delovanju in sproščanju potencialov za
dobro državljanov in energetske unije.
Namen priročnika je:
•

izobraziti člane energetskih skupnosti o fizičnih,
tehničnih, infrastrukturnih, družbenih, ekonomskih,
političnih in drugih vidikih energetskih sistemov;

•

ozaveščati o vlogi energetskih skupnosti v lokalnem
energetskem prehodu;

•

opremiti člane energetskih skupnosti s temeljnim
znanjem, ki ga potrebujejo pri vzpostavljanju, vodenju
in izboljševanju svojih energetskih skupnosti;

•

ponuditi drugim zainteresiranim ciljnim skupinam
pregled vseh sedanjih in potencialnih bodočih funkcij
energetskih skupnosti v energetskem sistemu.

Kako brati ta priročnik
Ob branju tega priročnika se boste seznanili z različnimi
vidiki in pogledi na proizvodnjo in porabo energije, na
različne oblike energetskega prehoda v širšem pomenu
Želite izvedeti več?
Več o projektu Newcomers in njegovih
dejavnostih lahko preberete tukaj.
Če želite izvedeti več o svetu energetike in
energetskih skupnostih, prisluhniti članom
energetskih skupnosti in poiskati navdih,
sledite tej povezavi.

besede ter vlogo energetskih skupnosti v tem kompleksnem sistemu. Priročnik vam bo ponudil pregled
nad številnimi vidiki energetskih sistemov v splošnem,
predvsem pa energetskih skupnosti. Lahko ga preberete od začetka do konca ali se posvetite posameznim
poglavjem, ki vas zanimajo, kadar vas zanimajo.

Avtorji
Priročnik smo napisali sodelavci projekta NEWCOMERS
in strokovni sodelavci partnerskih organizacij ob pomoči zunanjih strokovnjakov, s katerimi smo sodelovali
v času projekta.
Urednici/avtorici: Mojca Drevenšek in Iva Tajnšek,
Consensus
Strokovni sodelavci:
Partnerji projekta NEWCOMERS:
•

dr. Julia Blasch, Svobodna univerza v Amsterdamu (VU)

•

prof. Jenny Palm, Univerza v Lundu

•

dr. Paula Hansen, Univerza v Oxfordu

•

dr. Tanja Kamin, Univerza v Ljubljani

•

dr. Urša Golob, Univerza v Ljubljani

•

dr. Tina Kogovšek, Univerza v Ljubljani

•

dr. Primož Medved, Univerza v Ljubljani

•

dr. Monica Musolino, Inštitut za napredne energetske tehnologije Nicola Giordano

•

dr. Mark Andor, Leibnizov inštitut za ekonomske raziskave (RWI)

•

Andreja Smole, GEN-I

Drugi sodelavci:
•

prof. Andrej Gubina, Univerza v Ljubljani

•

Mojca Suvorov, Statistični urad Republike Slovenije

Spletna različica s posodobitvami je
dostopna kot odprti izobraževalni vir
(OER)
V skladu z našo strategijo odprtega izobraževanja je
priročnik prosto dostopen na spletu ter ga v sodelovanju z multidisciplinarno skupino strokovnjakov in
drugih deležnikov redno posodabljamo:
https://handbooknewcomers.pressbooks.com
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Kaj je energetska skupnost
V projektu NEWCOMERS razumemo energetsko skupnost kot kakršno koli sodelovanje državljanov in
drugih subjektov, kot so občine, podjetja, ponudniki energije, operaterji omrežij, nevladne organizacije ipd., katerih skupni cilj je prispevati k preobrazbi
energetskega sistema s participativnim procesom,
ki vključuje več akterjev, ter z namenom ustvarjanja
koristi za vse udeležence (in potencialno tudi družbo
kot celoto).

izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije s kolektivnimi procesi in dodatnimi dejavnostmi. Poleg tega so
lahko energetske skupnosti ambasadorji energetskega
prehoda ter odličen vir informacij in nasvetov za druge
tovrstne projekte in širšo javnost.
V času, ko se obseg proizvodnje energije iz obnovljivih
virov povečuje in je energetske sisteme nujno razogljičiti, energetske skupnosti povezujejo vse, ki želijo aktivno sodelovati v energetskem prehodu, in dajejo ključ
do spremembe v roke državljanom.

Energetske skupnosti so priložnost za preoblikovanje
energetskega sistema v čistega in demokratičnega. So
različnih oblik in velikosti, od majhnih lokalnih skupnosti, ki so geografsko povezane (denimo stanovalci bloka,
ki se odločijo za skupno proizvodnjo elektrike za svoje
potrebe), do večjih, celo mednarodnih organizacij. Usmerjene so v lokalno proizvodnjo in porabo, aktivno
sodelovanje njihovih članov pa ima različne pozitivne
učinke za energetski sistem in lokalno skupnost, denimo izravnavanje ponudbe s povpraševanjem, prilagajanje proizvodnje energije lokalno dostopnim virom ter

Our Energy

About the definition of
energy communities

EU vision for 2030:
najmanj 55-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (glede na leto 1990)
najmanj 32-odstotni delež energije iz obnovljivih virov
najmanj 32,5-odstotno povečanje energetske učinkovitosti

KORISTI OPOLNOMOČENIH
SKUPNOSTI
•

lokalna in zanesljiva oskrba

•

cenovno dostopna energija

•

demokratizacija prehoda

•

nova delovna mesta

•

samooskrbnost

•

trajnostni promet

•

trajnostni prehod, ki postavlja
v ospredje ljudi

4

O energetski pismenosti in
energetskih skupnostih
Če želimo biti dobri energetski državljani in aktivno
sodelovati v energetskem prehodu, potrebujemo osnovno razumevanje tega, kako energetski sistemi
delujejo, od proizvodnje energije in razpoložljivih virov
do porabe in tega, kakšno vlogo lahko kot državljani igramo v teh kompleksnih sistemih.
Energetsko pismenost lahko preprosto definiramo
kot razumevanje narave in vloge energije v svetu
v splošnem in v našem življenju. Poleg tega gre za
sposobnost uporabe tega védenja pri iskanju odgovorov in reševanju težav. Raven znanja, ki jo potrebujemo pri vsakodnevnem delovanju, je odvisna od ravni
naše vključenosti v energetski sistem. Boljše razumevanje vseh z energijo povezanih tem posebej koristi
prav energetskim skupnostim, saj te v več pogledih dejavno sodelujejo v energetskem sistemu.
Dobro razumevanje energetskega sistema ter njegovega odnosa z okoljem in družbo lahko pripomore
k uspešnemu spopadanju z izzivom zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) ter k izpolnjevanju
nacionalnih in mednarodnih ciljev boja proti podnebnim spremembam. Cilji, ki jih je za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov določila Evropska unija, so:

širše. Pridobivanje znanja o novih tehnologijah ter novih
načinih organizacije in upravljanja lokalnih energetskih
sistemov jim v tem procesu lahko zgolj koristi, saj lahko
tudi same postanejo odlično sredstvo za spreminjanje
energetskega sistema. Energetske skupnosti so se dejansko izkazale za izvrstna središča za posredovanje
znanja o energetiki ter za aktivne promotorje gibanja
za čisto energijo tako znotraj svojih okolij kot navzven,
denimo pri komunikaciji s potencialnimi člani skupnosti,
oblikovalci politik, mediji in širšo družbo.

Energetsko pismena oseba:
•

zna slediti tokovom energije od izvora v naravi prek proizvodnje do rabe
ter razmišljati z vidika energetskega
sistema;

•

razume, kako njeno ravnanje in navade vplivajo na količino porabljene
energije;

•

zna presojati o kredibilnosti informacij,
povezanih z energijo;

•

zna razumljivo komunicirati o energiji
in rabi energije;

•

zna sprejemati premišljene odločitve
o rabi energije na podlagi razumevanja učinkov in posledic;

•

55-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030,

•

32-odstotni delež energije iz obnovljivih virov do
leta 2030,

•

32,5-odstotno povečanje energetske učinkovitosti
do leta 2030.

•

prepozna koristi projektov in pobud
na področju energetskih skupnosti;

Končni cilj Evropske unije je podnebna nevtralnost do
leta 2050, kar pomeni, da količina TGP, ki se izpustijo v
zrak v Uniji, sredi stoletja ne sme presegati količine TGP,
ki se naravno ali s tehničnimi postopki absorbirajo.

•

razume, kako lahko posamezniki, skupnosti in/ali organizacije
pripomorejo k uspešnemu energetskemu prehodu.

Za izpolnitev teh ciljev je treba korenito spremeniti
način proizvodnje, distribucije in porabe energije. Energetske skupnosti bodo k tej preobrazbi energetskega
sistema pomembno prispevale tako na lokalni ravni kot
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Predpogoj za to, da energetska skupnost postane
središče znanja, je, da znanje o energetskih vprašanjih
ali energetsko pismenost najprej pridobijo njeni člani.
S tem priročnikom ponujamo koristen pripomoček članom energetskih skupnosti ter vsem drugi zainteresiranim državljanom in deležnikom, ki želijo povečati svojo
energetsko pismenost.

How to get energy
literate
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Kazalo
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1.

Energija je
fizikalna količina

Sledi grafični prikaz energijskih tokov v okolju energetske skupnosti s sončnimi elektrarnami. Energijo bi lahko
pretvarjali tudi z drugimi tehnologijami, kot so vetrne elektrarne, toplotni sprejemniki sončne energije, male
hidroelektrarne in naprave za izkoriščanje biomase.

Dejavnosti v energetski skupnosti, povezane z energijo, so:
DISTRIBUCIJA

DOBAVA

energetske skupnosti lahko
delujejo kot dobavitelji
energije, bodisi s prodajo lastne
proizvedene energije ali energije,
odkupljene od manjših lokalnih
proizvajalcev

BILLS

RAZPOLOŽLJIVE
TEHNOLOGIJE:
vetrne elektrarne,
sončne elektrarne,
hidroelektrarne,
izkoriščanje
biomase

OGREVANJE

veliko energije se porablja za
ogrevanje stavb in energetske
skupnosti lahko vzpostavijo
trajnostne, učinkovite sisteme
ogrevanja in hlajenja
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MOBILNOST

SHRANJEVANJE

energetske skupnosti lahko
poleg tega razvijajo inovativne
rešitve na področju prožnosti in
shranjevanja energije

prometni sektor je eden
največjih porabnikov energije
in energetske skupnosti lahko
pripomorejo k reševanju
težav na področju trajnostne
mobilnosti, vključno s
polnjenjem električnih vozil

Vir: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

PROIZVODNJA

energetske skupnosti lahko
proizvajajo čisto in trajnostno
energijo, prilagojeno lokalno
razpoložljivim virom in
energijskim potrebam

energetske skupnosti lahko
oddajajo energijo iz obnovljivih
virov v distribucijsko omrežje
ali prispevajo k lokalni izravnavi
sistema

Strokovni sodelavec:
Dr. Andrej Gubina,
Univerza v Ljubljani

Obkrožajo nas različne oblike energije. Čeprav ima
energija v našem besednjaku več različnih pomenov,
pa jo lahko v samem temelju definiramo kot sposobnost življenja in premikanja. Uporabljamo jo za hojo,
tek, kolesarjenje in delo. Za premikanje jo potrebujejo
avtomobili, avtobusi, ladje in letala. Shranjena je v hrani, v naših telesih, rastlinah, ki nas obdajajo, ter zemlji,
po kateri hodimo. Energija je sposobnost sistema, da
opravi delo s tem, da na neki razdalji deluje s silo na
drug sistem. Energija se v tem procesu prenese z enega sistema na drugega, nekaj pa se je preprosto izgubi
v okolico.

Energija je različnih oblik
Besedo energija pogosto povezujemo z elektriko. To
sicer ni narobe, vendar moramo upoštevati, da elektrika
ni edina vrsta energije,
ki poganja ta svet. V
naravi najdemo številne
Energijo merimo v številnih
oblike energije, denirazličnih enotah, kot so:
mo toploto, svetlobo,
• so joule,
gibanje, električno energijo,
kemično energijo
• kalorija,
in gravitacijsko energijo.
• erg,
Te oblike spadajo v dve
glavni kategoriji – po• kilovatna ura in
tencialno in kinetično
• britanska toplotna
energijo. Vsa energija se
enota (Btu)
uvršča v eno od teh kategorij, včasih tudi v obe
Vsako vrsto energije je
hkrati. A oblike energije
mogoče pretvoriti v drugo.
niso stalne. V vsakdanjem življenju se energija
pretvarja iz ene oblike v drugo – v hidroelektrarnah se
denimo energija gibanja vode pretvarja v električno energijo, ki nam razsvetljuje dom.

Ali lahko energijo na svetu
ustvarimo?
Energija obstaja in je ni mogoče ustvarjali ali izničevati.
Količina energije v vesolju je stalna in končna. Zato pri
proizvodnji energije v elektrarnah te v resnici ne ustvarjamo, temveč zgolj pretvarjamo obstoječo energijo
iz ene vrste ali oblike v drugo. In tudi ko energijo porabljamo, je ne izničimo, temveč jo prenesemo na druga
telesa ali spet spremenimo njeno obliko.

Energija poganja Zemljo
Vloga energije ni zgolj v tem, da nas premika z enega
kraja na drugega. Vreme in podnebje večinoma usmerja energija sonca. Sonce in njegova energija poganjata
tudi vodni krog, v katerem so shranjene številne druge
oblike energije tu na Zemlji. Pretok energije skozi zemljo napaja vse fizikalne procese na njej. Energija igra
ključno vlogo v neživi naravi, kot tudi v vseh vidikih
žive narave. Sonce je poglavitni vir energije za vse organizme in njihove ekosisteme. Ti dajejo rastlinam, algam in drugim proizvajalcem energijo za spreminjaje
ogljikovega dioksida in vode v organsko snov, s tem
pa sprožijo pretok energije skozi ekosisteme in njihov
prehranjevalni splet, katerega del smo vsi.
Hrana je gorivo, ki ga ljudje in drugi organizmi uporabljamo, da preživimo. Je naš glavni vir energije. Toda
kot človeštvo na energijske tokove v vseh ekosistemih
še veliko močneje vplivamo z drugimi dejavnostmi. Z
rastjo prebivalstva, tehnološkim razvojem in mnogimi
drugimi dejavniki nenehno spreminjamo energijsko
ravnovesje na Zemlji.

Želite izvedeti več?
Energy Literacy
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2.

Kateri viri energije
poganjajo Evropo?
Energetska mešanica Evropske Unije (2019)

15,5 % obnovljivi viri

viri energije, ki se naravno obnavljajo, denimo
vetrna energija, sončna energija, biomasa in
geotermalna energija.

0,1 % drugo

12,7 % trdna goriva

fosilna goriva, med katerimi so različne
vrste premoga in druga trdna goriva
na osnovi premoga.

13,1 % jedrska energija
toplotna energija, ki se proizvaja
v jedrski elektrarni s cepitvijo
atomov, običajno urana in
plutonija

Proizvodnja nizkoogljične*
električne energije v Evropi
(2020)
Odstotek brezogljične proizvodnje
81 % - 100 %

21 % - 40 %

61 % - 80 %

0 % - 20 %

41 % - 60 %

ni podatka

22,3 % zemeljski plin
fosilni vir energije, ki je nastal globoko
pod zemeljskim površjem.

36,3 % surova nafta

tekoče gorivo naravnega izvora, sestavljeno iz ogljikovodikov in drugih
organskih snovi, ki ga v rafineriji prečistijo v uporabne derivate, kot so
bencin, dizelsko gorivo ter druge vrste petrokemičnih proizvodov.
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Vir: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18071

* Med nizkoogljičnimi viri so obnovljivi
viri in jedrska energija

Strokovna sodelavka:
Mojca Suvorov,
SURS

Viri energije v Evropi
Če želimo razumeti energetski sistem in potrebo po energetskem prehodu, moramo najprej razumeti, od kod
prihaja energije, ki jo uporabljamo.
Ko razmišljamo o virih energije, imamo običajno v mislih
vire za proizvodnjo električne energije, kot so premog,
vodna energija, jedrska energija ter spremenljivi obnovljivi viri, kot sta vetrna in sončna energija, toda v strukturi
virov energije, ki je na voljo v Evropski uniji, imajo največji delež naftni derivati (36 %). Sledi jim še eno fosilno
gorivo – zemeljski plin (22 %), skupaj pa z njimi dobimo
več kot polovico vse energije, ki jo porabimo v Evropi.
Šele nato pridejo obnovljivi viri energije s 15-odstotnim
deležem, med katerimi največ energije zagotavlja hidroenergija. Jedrska energija, ki je prav tako nizkoogljični
vir, ima nekaj več kot 13-odstotni delež. Zadnja skupina
virov energije so trdna fosilna goriva, kot je premog, z
12,6-odstotnim deležem, a se bo ta v prihodnjih letih po
pričakovanjih zmanjševal. Prehod z visokoogljičnega energetskega sistema na nizkoogljičnega bo ustvaril veliko
vrzel, ki jo bo treba zapolniti z nizkoogljičnimi viri energije. Energetske skupnosti lahko pri povečevanju obsega
proizvodnje čiste energije igrajo pomembno vlogo.

Je Evropa energetsko
samozadostna?
Države v EU proizvedejo približno 40 odstotkov energije, ki jo
porabijo, preostalih 60 odstotkov
40 %
PORABLJENE
pa se uvozi. Odstotek se seveda
ENERGIJE SE
razlikuje od države do države, pri
PROIZVEDE V EU
čemer mnoge svoj presežek energije tudi izvažajo. Pri uvozu v EU
prednjačijo surova nafta in naftni derivati, ki predstavljajo
63 odstotkov vse uvožene energije, sledi pa jim zemeljski
plin s 26 odstotki. Največji dobaviteljici teh virov energije sta Rusija (surova nafta, zemeljski plin in trdna fosilna
goriva) in Norveška (surova nafta in zemeljski plin).

Energetski prehod –
kaj to pomeni?
Energetski sektor sam ustvari več kot četrtino vseh
izpustov TGP zgolj s proizvodnjo električne energije,
brez upoštevanja rabe energije (npr. v ogrevanju in
prometu). Poleg tega pa dodatne izpuste proizvaja še
v prometu, industriji in stanovanjskem sektorju. Zaradi
količine izpustov, ki prihajajo neposredno ali posredno
iz energetike (skupaj več kot 75 %), je to eden ključnih
akterjev za izpolnitev ciljev okoljske politike in trajnostnega razvoja. Energetski prehod je načrt poti v bolj
trajnostni energetski sistem, ki ne bo več temeljil na
fosilnih gorivih, temveč na nizkoogljičnih virih energije. To je eden najkompleksnejših izzivov, pred katere
nas postavlja globalno segrevanje, saj zadeva veliko
količino infrastrukture, obenem pa energijo v vsakodnevnem življenju nujno potrebujemo. Odvisnost od
energije pomeni, da mora preobrazba potekati gladko
in ob nenehnem zagotavljanju zanesljive in učinkovite
oskrbe z energijo. Evropska komisija je za cilj določila
zmanjšanje izpustov TGP za 55 odstotkov do leta 2030
ter neto ničelne izpuste do leta 2050.

Kaj bo prinesla prihodnost?
V naslednjih nekaj desetletjih bomo spremljali povečevanje deleža nizkoogljičnih virov v skladu z globalnimi prizadevanji za blaženje podnebnih sprememb.
Rast na področju obnovljivih virov prinaša nove
priložnosti za aktivno vključenost državljanov in decentralizacijo energetskih sistemov. Energetske skupnosti so lahko odlični ponudniki energije, proizvedene
iz obnovljivih virov, in lahko aktivno sodelujejo v energetskem prehodu tudi z drugimi dejavnostmi, kot sta
lokalna distribucija energije in shranjevanje energije.

Our Energy

About energy sources
in Europe

Želite izvedeti več?
Od kod prihaja naša
energija?
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3.

Energija poganja
človeštvo

Mejniki na
področju energije
iz obnovljivih
1991
virov

2000

Nemčija uvede prvi sistem
zagotovljene odkupne cene
za obnovljive vire

2018
Prenovljena direktiva o
spodbujanju uporabe energije
iz obnovljivih virov: cilj o 32-%
deležu OVE do leta 2030

Prva velika vetrna elektrarna
na morju (Danska)

2014

2009

Elektrika iz vetrnih elektrarn
na kopnem je cenejša od tiste
iz premogovnih, plinskih in
jedrskih elektrarn

Direktiva o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih
virov: cilj na ravni EU o 20-%
deležu OVE do leta 2020 in
zavezujoči nacionalni cilji

38 %
2019
Proizvodnja v vetrnih in sončnih
elektrarnah v EU prvič preseže
proizvodnjo v premogovnih
elektrarnah

delež proizvodnje energije iz obnovljivih virov v EU leta 2020

3500

število zadrug na področju energije iz obnovljivih virov v EU

24 %

zmanjšanje izpustov CO2, povezanih z energijo, med letoma
2019 in 2020

Prispevek energetskih skupnosti k lokalnemu energetskemu prehodu
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•

Sodelovanje z javnim sektorjem

•

Zagotavljanje električne energije za lokalno skupnost

•

Izobraževanje o trajnostni energiji in njena promocija

•

Spodbujanje drugih trajnostnih praks

Vir: European Commission

Energetske skupnosti so del lokalnih okolij in skupnosti. Delijo si strehe z
lokalnimi podjetji in bolnišnicami, sodelujejo z lokalnimi šolami in nudijo
čisto energijo lokalnim odjemalcem. Z lokalno proizvodnjo energije,
prilagajanjem rabe ter drugimi trajnostnimi energetskimi strategijami
so lahko ključni akter energetskega prehoda.

Strokovna sodelavca:
Dr. Agatino Nicita,
CNR ITAE

Dr. Monica Musolino,
CNR ITAE

Energija je bistvenega pomena za normalno življenje
in delovanje v sodobni družbi. Resničnost, ki jo poganja energija, je edina resničnost, ki jo poznamo. Vsi stroji
in naprave, ki jih napaja energija, nam pomagajo, da v
sodobni družbi sploh lahko funkcioniramo, obenem pa
poskrbijo za to, da je naše vsakdanje življenje udobno
in praktično.

mi je mogoče zmanjšati količino energije, ki jo družba porabi, ne da bi pri tem zmanjšali kakovost in udobje našega trenutnega načina življenja. Odgovorna raba energija
pravzaprav pogosto celo izboljša kakovost življenja, saj
zmanjša okoljska tveganja in je povezana z bolj zdravim in
odgovornejšim življenjskim slogom, večjo ekonomsko in
nacionalno varnostjo ter finančnimi prihranki.

Energija je povsod okoli nas

Vloga energetskih skupnosti
v energetskem prehodu

Energijo uporabljamo za shranjevanje in pripravo hrane ter
za ogrevanje in hlajenje doma. Naš izobraževalni sistem,
gospodarstvo in zdravstveni sistem so povsem odvisni
od energije, enako pa velja tudi za promet in vso industrijo. Z rabo energije je neposredno ali posredno povezana
večina zabave, vse od kina in koncertov do preprostejših
dejavnosti, kot je igranje videoigric ali preprosto gledanje
televizije. Tudi naprave, ki jih največ uporabljamo – pametni telefoni –, s katerimi poslušamo glasbo, se pogovarjamo z našimi bližnjimi, brskamo po spletu, fotografiramo
in podobno, brez energije ne morejo delovati. Z razvojem tehnologije in elektrifikacijo se bo povpraševanje po
energiji v naši družbi le še povečalo in še več analognih
procesov bo prešlo na digitalne alternative.

Pogovorimo se o trajnostni
proizvodnji in porabi energije
Kljub vsemu pa ima dostop do poceni in zanesljive energije tudi negativne učinke. Intenzivna proizvodnja
energije iz fosilnih goriv je vse od nastopa industrijske
revolucije v začetku 19. stoletja močno vplivala na družbo, še opazneje pa na okolje. V zadnjih nekaj desetletjih
so se zaradi naraščanja povprečne globalne temperature, ki je posledica podnebnih sprememb, okrepile
razprave in zaskrbljenost glede proizvodnje energije in
njenih učinkov. Svet je v odgovor na to začel zamenjevati emisijsko intenzivne vire energije z okolju prijaznimi
nizkoogljičnimi alternativami.
Na to, kako proizvajamo in porabljamo energijo, lahko vplivajo tako družbeno okolje kot tudi dostop do tehnologije
in njen razvoj. S tehnološkimi ali družbenimi sprememba-

Energetski prehod je preoblikovanje energetskega sistema, ki v veliki meri temelji na fosilnih gorivih, v nizkoogljični sistem. To bo zahtevalo tehnološke rešitve na vseh
ravneh, a pomembno vlogo bodo igrali tudi državljani.
Eden od razlogov je v tem, da sistemi, ki večinoma temeljijo na razpršenih obnovljivih virih proizvodnje (npr.
sončni fotonapetostni energiji, vetrni energiji, biomasi),
omogočajo odjemalcem, da postanejo tudi proizvajalci,
torej lahko tudi sami proizvajajo električno energijo za
lastno rabo ali za oddajanje v omrežje. Z nadaljnjim tehnološkim napredkom pri sistemih shranjevanja energije (npr. baterijah ali vodiku) in upravljanju energije (npr.
prilagajanju odjema, tehnologiji veriženja blokov) bodo
dobili državljani dostop do energije, tudi kadar ne bodo
povezani z omrežjem. Z energetskimi skupnostmi lahko
vsi aktivno sodelujejo pri razvoju čistega in trajnostnega energetskega sistema. Z njimi lahko zagotavljamo
oskrbo z nizkoogljično energijo, ustvarjamo nova trajnostna delovna mesta ter druge trajnostne modele, kot
so skupnostno ogrevanje in souporaba avtomobilov, s
tem pa spodbujamo vlaganje v čisto energijo, podpiramo lokalna gospodarstva ter ozaveščamo o energetskih
vprašanjih in rešitvah. Naraščajoče število skupnostnih
energetskih projektov pomeni, da se morajo energetski
sistemi, pa tudi družbene norme in pričakovanja temu
novemu pojavu prilagoditi. V državah, kot so Nizozemska, Danska in Švedska, je energetskih skupnosti že veliko,
zato je koncept tam že bolj uveljavljen. Drugod, predvsem v vzhodni in južni Evropi, je še v povojih. Pričakovati je, da se bo v prihodnje, ko bo čedalje več držav
sprejemalo predpise in politike za podporo skupnostnim
energetskim projektom, število energetskih skupnosti
povečevalo.

Our Energy

About accelerating the
energy transition through
innovation

Želite izvedeti več?
How to Save Energy at Home
Energy Policy Review
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Kaj vpliva na odločitve,
povezane z energijo?

4.

Notranji dejavniki:

Zunanji dejavniki:

•

pismenost (okoljska, energetska, finančna)

•

lokacija

•

prepričanja, vrednote in stališča

•

kultura

•

osebnostne lastnosti

•

dostopnost

•

kognitivna pristranskost

•

politika

•

navade

•

ekonomski položaj

•

finančne

•

udobje

•

strahovi

ENERGIJA IZ
OBNOVLJIVIH VIROV:

UČINKOVITA RABA
ENERGIJE:

VARČEVANJE Z
ENERGIJO:

Dejavnosti, ki posredno vplivajo na porabo
in proizvodnjo energije:
•
•
•
•
•
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energetska pismenost
izobraževanje
politično udejstvovanje
spodbujanje energetsko učinkovitih praks
članstvo v energetski skupnosti

•

sončna energija

•

vetrna energija

•

geotermalna energija

•

biomasa

•

varčne sijalke

•

boljša izolacija

•

energijsko varčne naprave

•

energetski pregled gospodinjstva
•

ugašanje luči in naprav

•

znižanje temperature
ogrevanja

•

izklapljanje naprav

•

krajši čas tuširanja

K okolju prijaznejšemu energetskemu sistemu
lahko prispevamo na različne načine, ki segajo
od drobnih sprememb vsakdanjega ravnanja
do velikih življenjskih sprememb. Šteje pa
prav vsak korak v smeri trajnostne rabe in
proizvodnje energije, naj je majhen ali velik.

Vir: https://www.researchgate.net/figure/Energy-saving-pyramid_fig1_329879530

Ovire:

Strokovna sodelavca
Dr. Mark Andor,
RWI

Razvoj energetskih sistemov in novih tehnologij na področju energetike od posameznikov in skupnosti zahteva, da vsakodnevno sprejemamo vrsto odločitev, povezanih z energijo, in sicer kot člani gospodinjstev, člani
družbe ter državljani sveta. Te odločitve nato vplivajo
na zasnovo energetskih sistemov ter na vsa področja življenja, ki so neposredno ali posredno povezana s
proizvodnjo ali rabo energije, kot so denimo raba energije doma (za ogrevanje, hlajenje, kuhanje), promet,
javni sistemi (zdravstvo, šolstvo), industrija ipd.
Kot posamezniki na področju energije večinoma sprejemamo odločitve, ki so povezane z našim zasebnim
vsakdanjim življenjem, na primer z uporabo neke naprave,
včasih pa tudi z manj pogostimi vprašanji, kot sta izbira
dobavitelja elektrike ali nakup novega hladilnika.
Odločitve, ki jih sprejemamo kot lokalna skupnost in
družba, imajo večji in vidnejši učinek, saj vplivajo na
povpraševanje in ponudbo energije, s kolektivno organiziranostjo in prizadevanji pa privedejo tudi do novih
oblik proizvodnje, shranjevanja in porabe energije.
Odločitve, povezane z energijo, se sprejemajo tudi v
političnem okolju. Take odločitve obsegajo predpise,
politike in spodbude, pa tudi razvoj strategij povezovanja z drugimi državami. Skratka, vse te odločitve vplivajo na proizvodnjo in porabo energije.
Zadeve se zapletejo ob dejstvu, da so vse te odločitve
med seboj prepletene in vplivajo druga na drugo, od
nacionalnih in mednarodnih predpisov, ki vplivajo na
gospodinjstva in posameznike, do državljanskih gibanj
in lokalnega delovanja, ki vplivajo na širše nacionalne
in mednarodne sisteme. Krepitev načela »od spodaj
navzgor«, ki vključuje tudi energetske skupnosti, se
lepo odraža v prilagajanju evropskih predpisov in politik
na način, da se oblikuje energetski sistem, v katerem
bodo več glasu imeli državljani.

Naša družba in energetske
dileme
Kot družba smo postavljeni pred več izzivov in dilem,
povezanih z energijo, ki občutno vplivajo na kakovost
našega življenja in bivanja, na naše gospodarstvo ter na
okolje, v katerem živimo.
Koliko truda in sredstev smo pripravljeni vložiti v alternativne vire energije? Je mogoče pravično, zanesljivo
in ekonomično distribuirati dovolj energije v vse dele
države? Odgovori na vsa ta vprašanja so odvisni od

Dr. Stephan Sommer,
RWI

odločitev, ki jih sprejemamo glede energije, te pa so
odvisne od lokalnega gospodarstva in političnega okolja.

Odločitve, povezane z
energijo, v gospodinjstvih in
skupnostih
Odločitve, ki jih na področju energije sprejemamo v
gospodinjstvih, lahko uvrstimo v tri glavne kategorije,
ki se razlikujejo po finančnih sredstvih, ki jih zahtevajo –
varčevanje z energijo, učinkovita raba energije ter proizvodnja energije. V prvo kategorijo večinoma spadajo
vedenjski vzorci, vse od ugašanja luči, ko gremo iz sobe,
kolesarjenja namesto uporabe avtomobila, skrajševanja
časa tuširanja do zmanjšanja temperature ogrevanja za
stopinjo ali dve. V drugi kategoriji so dejavnosti, ki čim
bolj zmanjšajo porabo energije za konkretne storitve,
kot sta ogrevanje doma ali hlajenje hrane. Med ukrepi
za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvu sta boljša izolacija in nakup energijsko učinkovitejših naprav.
In nenazadnje, gospodinjstva lahko investirajo v lastno
proizvodnjo energije (denimo panele za proizvodnjo
električne energije ali toplotne sprejemnike sončne energije za ogrevanje) ter tako energijo proizvajajo sama
ali v sodelovanju z drugimi člani skupnosti. Začetni
strošek teh naložb je višji, a v nadaljevanju zahtevajo
veliko manjši vložek truda in časa.
Državljanom in gospodinjstvom, ki energijo tudi proizvajajo, ne samo porabljajo, pravimo proizvajalciodjemalci. Energijo je mogoče proizvajati individualno
ali v okviru skupnosti. Razlogi za lastno proizvodnjo energije so različni, a številni se odločijo, da bodo združili
moči ter proizvajali, shranjevali ali distribuirali energijo
ne zgolj za svojo korist, temveč tudi v splošno korist
družbe in okolja. Ti posamezniki krepijo svojo vlogo v
energetskem sistemu in so po zaslugi sodelovanja dejavneje vključeni v energetski prehod.
V kakšni meri in na kakšen način se nekdo odloči za
odgovornejše energetsko vedenje, je večinoma odvisno
od okoljskih, finančnih in političnih okoliščin. Poleg tega
stoji na poti še nekaj zunanjih ovir, kot so posameznikovo pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkanje subvencij ali posojil za financiranje naložb na področju čiste
energije v gospodinjstvih ter nedostopnost določenih
tehnologij. Dolg je tudi seznam notranjih ovir, zaradi katerih ljudje ne uvajajo sprememb na področju energije –
gre denimo za posameznikov sistem prepričanj, stališča,
strahove, kognitivno pristranskost in navade.
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5.

Zakaj se pridružiti
energetski skupnosti?

1

S tem pomagamo graditi
sistem, ki ga potrebujemo
za rešitev energetske
krize

2

3

Taki projekti
zmanjšujejo
energetsko revščino
v našem okolju

4

5

Proizvajamo svojo
lastno energijo iz
obnovljivih virov

Tako spoznamo svoje
sosede in pomagamo
krepiti lokalno skupnost

Skupnostni projekti na
področju obnovljivih virov
preusmerjajo denar stran
od fosilnih goriv

zakaj začeti skupnostni
energetski projekt ali se
mu pridružiti

7

Denar ostane v naši
lokalni skupnosti

6

Projekti prispevajo k
izobraževanju ljudi o
energiji, podnebju in
demokraciji
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9

S tem prispevamo h
krepitvi lokalnega in
krožnega gospodarstva

8

Drugim skupnostim z
zgledom pokažemo,
kaj je mogoče

10
Gradimo svet, v
kakršnem želimo
živeti

Vir: https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/ten-reasons-to-start-or-join-a-community-energy-project

10 razlogov

Strokovni sodelavci:
Dr. Tanja Kamin,
UL

Dr. Urša Golob,
UL

Dr. Tina Kogovšek,
UL

Dr. Primož Medved,
UL

Poznamo številne oblike skupnostne energetike, od
skupnostnih projektov do neprofitnih organizacij, od
manjših skupnosti do večjih uveljavljenih zadrug, od
sosedov, ki skupaj kupujejo sončno fotonapetostno
energijo, do večjih, celo mednarodnih skupnosti z več
tisoč člani. In tako kot se skupnosti razlikujejo po obliki in
velikosti, se razlikujejo tudi razlogi, zaradi katerih se jim
posamezniki pridružijo. Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da člane energetskih skupnosti pritegnejo predvsem
finančne koristi, druge analize, tudi raziskava, opravljena v projektu NEWCOMERS, pa kažejo, da lahko enako
pomembno vlogo igrajo okoljski motivi.
Ne glede na to, kateri so najpogostejši motivacijski dejavniki, pa je treba razumeti in priznati, da se ljudje vključujejo v skupnosti iz različnih razlogov. Razumevanje
raznolikosti možnih motivov lahko igra ključno vlogo pri
promociji energetskih skupnosti in pridobivanju novih
članov.
Motive za vključitev v energetsko skupnost lahko razvrstimo v pet kategorij:
•

finančni motivi (vključno z zmanjšanjem stroškov
elektrike in naložbenimi priložnostmi)

•

okoljski motivi (zmanjšanje okoljskega odtisa)

•

družbeni motivi (sodelovanje v skupnosti oz. gibanju za boj proti podnebnim spremembam)

•

tehnološki motivi (stik z novimi tehnologijami)

•

energetska neodvisnost oz. varnostni motivi
(neodvisnost od velikih elektroenergetskih družb,
prispevek k energetski varnosti)

Our Energy

About motives for joining
energy communities

Številni se za vključitev v energetsko skupnost odločijo
na osnovi teh razlogov. Glede na to, da so energetske
skupnosti nov pojav, je odločitev za to, da se pridružimo skupnosti ali jo ustanovimo, povezana z določenim
tveganjem. Pomemben dejavnik pri zmanjševanju zaznanega tveganja za potencialne člane je zaupanje.
Da energetska skupnost deluje uspešno in dolgoročno,
morajo člani zaupati v sposobnost in znanje tistih, ki skupnost vodijo, kot tudi drugih članov.
Zaupanje igra posebej pomembno vlogo v tistih skupnostih, ki zahtevajo aktivno sodelovanje svojih članov.
Zato mora skupnost vzpostaviti in krepiti odnose ter
skrbeti za to, da njeni člani ostajajo povezani. Energetska skupnost lahko poveča angažma svojih članov z vrsto
dejavnosti, denimo z opredelitvijo vlog članov, skupnostnimi dogodki, vzpostavljanjem skupnostnih kanalov
komunikacije ali razvojem spremljevalnih projektov, ki
popestrijo življenje skupnosti (denimo izobraževalnih
programov za šole, skupnostnih vrtov, kavarniških popravljalnic ipd.).

Želite izvedeti več?
Potential of energy
communities to increase
energy literacy, attitudes,
perceptions and support for
the energy transition among
members and the general
public
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Kakšno vlogo lahko
igra energetska
skupnost in kakšne
so njene koristi?

6.

Ekonomske koristi:
Elektroenergetsko
omrežje:

•

nižji računi za elektriko

•

nova delovna mesta

•

prožnost in storitve
izravnave

•

naložbe v lokalnem
okolju

•

ohranjanje proizvodnje
in porabe v lokalnem
okolju

•

inovacije

B IL LS

Družbene koristi:
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•

večja vloga pri odločanju

•

izobraževanje

•

aktivnejše državljanstvo

•

družbena kohezija in čut za
skupnost

Okoljske koristi:
•

manjši izpusti TGP in
onesnaževal zraka

•

manjša okoljska škoda
zaradi črpanja fosilnih goriv

Strokovna sodelavka:
Dr. Paula Hansen,
Univerza v Oxfordu

Energetske skupnosti so različnih oblik in velikosti in imajo lahko najrazličnejše pozitivne učinke za družbo, planet
in energetske sisteme. Vzporedno s povečevanjem števila energetskih skupnosti narašča tudi delež nizkoogljične energije, ki je temelj za prehod na čisto energijo. Ta
prehod je ključen za izpolnitev ciljev o razogljičenju, ki
so jih določile vlade na nacionalni in mednarodni ravni.
Energetske skupnosti spodbujajo proizvodnjo energije iz
obnovljivih virov ter lahko pripomorejo k širšemu sprejemanju novih oblik proizvodnje, shranjevanja, distribucije in porabe energije.
Izziv razogljičenja energetskih sistemov obsega elektrifikacijo prometa, stanovanjskih in poslovnih stavb (vključno z ogrevanjem in pripravo tople vode), priprave
hrane ter industrijskih procesov. To ob siceršnji potrebi
po povečanju obsega čiste energije povečuje tudi skupno povpraševanje po električni energiji. Države se tako
soočajo z velikim izzivom: obstoječe naprave na fosilna
goriva morajo nadomestiti z novimi, obenem pa zadostiti naraščajočemu povpraševanju ter poskrbeti za varno,
zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo z energijo. Energetske skupnosti so lahko pri tem del rešitve.
Energetske skupnosti prinašajo vrsto koristi na različnih
ravneh. Deležni so jih tako posamezniki in člani skupnosti kot lokalne skupnosti in gospodarstva. Koristi so lahko
okoljske, ekonomske, družbene ali pa se nanašajo na sam
elektroenergetski sistem.

Okoljske koristi
Ena najizrazitejših koristi energetskih skupnosti je, da so
usmerjene v trajnostne načine proizvodnje in porabe
energije. Države morajo za izpolnitev podnebnih ciljev,
ki jih je določila EU, povsem preoblikovati svoj energetski
sistem, nadomestiti fosilna goriva ter prilagoditi sistem
neizbežni rasti proizvodnje energije iz obnovljivih virov.
V energetskih skupnostih bi lahko do leta 2030 po napovedih proizvedli več kot 17 odstotkov vse vetrne
energije in 21 odstotkov vse sončne energije, zato gre
za pomembne akterje energetskega prehoda.
Our Energy

About benefits and
barriers of energy
communities

Ekonomske koristi
Ekonomske koristi so eden ključnih dejavnikov,
zaradi katerih se ljudje vključujejo v energetske skupnosti. Člani teh skupnosti za elektriko pogosto
plačujejo manj. V nekaterih skupnostih se prihodki
ustvarjajo s prodajo presežka energije, ki se proizvede znotraj skupnosti. Če se zaslužek vlaga nazaj
v lokalno okolje, lahko to pozitivno vpliva tudi na
lokalno skupnost. Razvoj elektrarn na obnovljive
vire lahko poleg tega prinaša nova delovna mesta,
privablja nove naložbe ali na druge načine podpira
razvoj lokalnega gospodarstva.

Družbene koristi
Čeprav so pri odločanju za energetsko skupnost
pogosto v ospredju ekonomske in okoljske koristi,
pa ne gre pozabiti na številne družbene koristi. Energetska skupnost krepi vlogo lokalne skupnosti,
povečuje njeno avtonomijo in ji daje večji nadzor
nad njenim okoljem. Poleg tega lahko poveča energetsko pismenost, denimo z vključevanjem ljudi v sprejemanje odločitev, povezanih z energijo,
uvajanjem novih tehnologij ali denimo organizacijo vodenih ogledov za šole. Sodelovanje v energetski skupnosti obenem spodbuja ljudi, da so
aktivni tudi pri drugih vidikih energetskega državljanstva, s tem pa jim omogoča večji vpliv na sprejemanje odločitev v lokalnem okolju ter izmenjavo
izkušenj in znanja.

Koristi za energetski sistem
Energetske skupnosti neposredno vplivajo na energetski sistem. Z večjim ujemanjem proizvodnje
in porabe lahko denimo izboljšajo lokalno usklajevanje virov. Z energetskimi skupnostmi lahko
energetski sistem postane prožnejši, obenem pa
je mogoče v njem preizkušati in razvijati nove inovativne rešitve. Energetske skupnosti obenem
spodbujajo bolj lokalno proizvodnjo energije, kar
povečuje varnost, zanesljivost in odpornost energetskega omrežja.
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7.

Pomen
nacionalnega okolja

Družbeno-ekonomske razmere

Spodbujevalci

Ovire

• zaupanje

• pomanjkanje znanja
(denimo o tehnologiji,
predpisih, subvencijah)

• dostop do finančnih
podpor, kot so subvencije
ali nepovratna sredstva
• zadružna banka;
nizkoobrestna posojila

• nizki razpoložljivi
dohodki
• visoka članarina

• množično financiranje
• vrednote, kot sta
samolastništvo in lokalno
proizvedena energija

Nacionalno okolje

energetske
skupnosti

Akterji

Spodbujevalci

Ovire

• številčnost in raznolikost
igralcev na trgu

• majhno število prevladujočih
igralcev na trgu

• gospodarstvo malih in
srednje velikih podjetij,
majhna energetska
podjetja, podjetja v lasti
odjemalcev, konkurenca,
ločevanje lastništva

• velike energetske družbe in
energetske družbe v državni
lasti

• aktivni odjemalci
• sodelovanje in omrežja
• centri za svetovalne
storitve ter krovne
organizacije
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• slab dostop do politikov in
oblikovalcev politik

Strokovna sodelavka:
Jenny Palm,
Univerza v Lundu

Institucionalno okolje

Spodbujevalci

Ovire

• jasna definicija, ki omogoča politike
in programe spodbud, posebej
namenjene ES

• ozka definicija, ki izključuje pobude in
zavira razvoj novih oblik energetskih
skupnosti

• liberaliziran trg

• preširoka definicija, ki obsega vse, tudi
skupnosti z multinacionalnimi akterji

• posebni predpisi za ES, ki
omogočajo posebno obravnavo
• stabilen regulativni okvir za ES
• politike in njihovi rezultati, ki
spodbujajo ES na vseh ravneh
• mehanizmi državnega financiranja
in subvencij, državni ali občinski
dolžniški vrednostni papirji
• obdavčitev CO2
• majhni stroški nameščanja naprav
za izkoriščanje OVE v primerjavi s
konvencionalnimi viri

• zaprt monopoliziran trg
• pomanjkanje politik, prilagojenih
posebej za ES
• financiranje ES
• predpisi, denimo zahteve za bančno
licenco
• cene energije, ki jih določajo tržni
mehanizmi brez korekcij za zunanje
učinke
• birokracija in administracija

Tehnični sistem

Spodbujevalci

Ovire

• odvisnost od tujih virov fosilnih goriv

• razpoložljivost poceni domačih
centralnih virov energije

• decentraliziran sistem
• model proizvajalcev-odjemalcev
• zmanjševanje ogljikovih izpustov
• razpoložljive tehnologije za proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov
• mikroomrežja, ki omogočajo trg
medsebojne izmenjave
• pametni števci in/ali predpisi, ki omogočajo
souporabo električne energije v blokih
• neto merjenje, virtualno neto merjenje,
virtualne elektrarne

• centralizirani sistemi proizvodnje
energije
• individualno lastništvo sončnih
elektrarn
• odsotnost motivacije pri
operaterjih distribucijskih
sistemov, da bi priključili majhne
operaterje na omrežje
• visoki stroški priključitve na
omrežje
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Evropska unija je v zadnjih nekaj letih dala državljanom
pravico, da aktivno sodelujejo pri proizvodnji, shranjevanju in distribuciji energije, s čimer je izrecno prepoznala potencial energetskih skupnosti na področju
decentralizacije energetskega sistema. S tem so energetske skupnosti dobile novo vlogo v institucionalnem
okolju Evropske unije in njenih držav članic, posledično
pa se v očeh družbe uveljavile kot akter v energetskem
prehodu ter dobile pravno priznanje, ki ga potrebujejo
za nadaljnji razvoj.

Vključitev energetskih skupnosti v nove evropske
strategije in politike podnebnega ukrepanja spodbuja
in omogoča njihov nadaljnji razvoj. Obenem pa obstoječi družbeni in tehnični sistemi, ki so bili razviti za
bolj centraliziran energetski sistem, pogosto delujejo v
njihovo škodo. Razumevanje razmer, v katerih delujejo
energetske skupnosti, je bistveno, če želimo prispevati
k njihovi rasti in uveljavljanju v našem vsakodnevnem
življenju.

Kaj je nacionalno okolje?
Študija primera
Nizozemska, ki ima več kot 500 registriranih energetskih skupnosti, želi do leta 2030 z razvojem tridesetih regionalnih energetskih strategij
doseči 50-% delež lokalnega lastništva v vetrnih
in sončnih elektrarnah. Država je uvedla instrument, katerega namen je spodbujati lokalno lastništvo v projektih na področju obnovljivih virov s
tako imenovano shemo poštne številke (»postcoderoos«). Tovrstne sheme so primer odličnega
spodbujevalca energetskih skupnosti

500

REGISTRIRANIH ENERGETSKIH SKUPNOSTI
NA NIZOZEMSKEM

50 %

LOKALNO LASTNIŠTVO V VETRNIH IN
SONČNIH ELEKTRATNAH DO 2030
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Energetske skupnosti delujejo znotraj večjih sistemov,
zato nanje vplivajo družbene, ekonomske, politične in
tehnične razmere tega prostora. V projektu NEWCOMERS smo definirali te razmere kot nacionalno okolje
ter jih razdelili v štiri kategorije: družbeno-ekonomske
razmere, tehnični sistemi, institucije ter akterji. Družbeno-ekonomske razmere obsegajo vidike, kot so šolstvo, urbanizacija ter ekonomsko stanje gospodinjstev,
ter bolj družbene vidike, kot je zaupanje. K tehničnim
sistemom spadajo dejavniki, kot so struktura virov energije, izpusti ter elektroenergetsko omrežje. Ko govorimo o institucionalnem okolju, imamo v mislih politike
in predpise, ki vplivajo na energetske skupnosti tako
pozitivno kot negativno. Akterji pa so vse institucije,
posamezniki in organizacije, ki so kakorkoli vključeni v
razvoj energetskih skupnosti.

Zakaj je to okolje
pomembno?
Nacionalno okolje je kontekst, v katerem se energetske
skupnosti pojavljajo, delujejo in rastejo. Pomeni dejavnike, ki omogočajo njihov obstoj ali otežujejo njihovo vzpostavljanje ter določajo pogoje, pod katerimi delujejo. Vpliva na velikost, pravne definicije in poslovne
modele energetskih skupnosti, njihovo financiranje ter
vlogo v nacionalnem sistemu, na to, koliko energije lahko proizvedejo, ali in kako jo lahko prodajajo in tako
naprej. Energetske skupnosti lahko ovirajo pretirana
birokracija in administrativni stroški ter pomanjkanje
znanja, spodbujajo pa jih denimo znižane davčne stopnje in podporne sheme ali razpoložljivost tehnologije,
kot so pametni števci.

Najboljše prakse
Enotnega recepta za energetske skupnosti ni, je bilo pa
po Evropi razvitih in uveljavljenih več dobrih praks, ki
so se izkazale za učinkovite pri podpori razvoju in rasti
skupnostne energetike.

Primeri dobrih praks po Evropi:
DE

IT

NL

Subvencije za
biogoriva, zakon o
zadrugah, zakon o
digitalizaciji

Podporne sheme za
elektriko iz OVE, denimo
ugoden sistem DDV
(10 % namesto 20 %)

Razvoj regionalnih
energetskih strategij za
50-% lokalno lastništvo
vetrnih in sončnih
elektrarn do leta 2030

SE

UK

NL

Trgovanje z zelenimi
certifikati, subvencije
za vlaganje v lokalno in
regionalno infrastrukturo,
nižje davčne stopnje za
sončne elektrarne

Pogodbe na razliko ter
sklada za mestne in
podeželske skupnosti;
cilji na področju
skupnostne energetike v
Walesu in na Škotskem

Shema poštne številke
za spodbujanje lokalnega
lastništva elektrarn na
obnovljive vire

Neto merjenje,
virtualno neto merjenje
in virtualne elektrarne

Zagotovljene odkupne
cene

Krovne organizacije

Our Energy

About national settings
for energy communities

Želite izvedeti več?
Energetske skupnosti v
različnih nacionalnih okoljih
– ovire, spodbujevalci in
najboljše prakse
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8.

Krepitev vloge energetskih
skupnosti: sodelovanje,
součenje, mreženje

Our Energy je spletna platforma za izobraževanje, ozaveščanje in mreženje, ki se
posveča energetskim skupnostim, energetskemu prehodu in sorodnim temam. Razvili
smo jo v projektu NEWCOMERS, ki je del programa Obzorje 2020.
Multimedijske vsebine platforme Our Energy so:

JEDRNATE

BREZPLAČNE

Ogled, poslušanje ali branje v
povprečju vzamejo okoli 10 minut,
največ 15 minut.

Vse vsebine so brezplačne in prosto
dostopne. Za dostop do vsebin na platformi
se vam ni treba registrirati.

PRILAGOJENE
Preprosto iskanje z več vsebinskimi filtri.
Prednost za registrirane uporabnike: izbor
priporočenih vsebin, prilagojen vašim
zanimanjem.

STROKOVNO
PREGLEDANE
Vsebine pred objavo pregledajo
vodilni strokovnjaki za
obravnavano tematiko.

ODPRTE

SVEŽE

Nekatere vsebine so na voljo kot
odprti izobraževalni viri in jih lahko
uporabljate zase ali pri nadaljnjem
delu, jih predelujete ali kako drugače
prilagajate.

Redno dodajamo nove
vsebine.

Štirje stebri platforme Our Energy:

IZOBRAZI me

Poglabljanje znanja o
energetskih skupnostih

SVETUJ mi

Nasveti o različnih vidikih
energetskih skupnosti

NAVDIHNI me

Ideje in izkušnje drugih
skupnosti, strokovnjakov,
profesorjev ...

POVEŽI me

Mreža organizacij, projektov
in institucij na področju
energetskih skupnosti

Kako je mogoče opolnomočiti energetske skupnosti, da bodo učinkovito podpirale prehod na nizkoogljično energijo? Pri tem so pomembni številni dejavniki, osrednjo vlogo pa igrajo znanje in veščine. V projektu NEWCOMERS smo
prepoznali pretok informacij, tako znotraj ES kot navzven, kot enega ključnih procesov opolnomočenja članov skupnosti. Če imajo ES dostop do relevantnih informacij o varčevanju z energijo, povpraševanju po energiji, ekonomiki, poslovnih modelih, politikah in predpisih ipd., so bolje usposobljene za rast in podporo energetskemu prehodu.
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Strokovna sodelavke:
Dr. Julia Blasch,
VUA

Mojca Drevenšek,
Consensus

Iva Tajnšek,
Consensus

Znanje v energetskih
skupnostih

Kaj so delovne skupnosti
(DS)?

Izsledki raziskav o energetskih skupnostih, ki smo jih
opravili v projektu NEWCOMERS, kažejo, da ES pogosto razvijejo tako imenovano »banko znanja«: to pomeni
specifično znanje in veščine, povezane s praktičnim delovanjem in razvojem ES, ki jih člani pridobijo s sodelovanjem v skupnosti. ES najprej posredujejo elemente znanja
iz teh bank znanja znotraj skupnosti, v nadaljevanju pa si
jih lahko izmenjujejo tudi z drugimi ES, s katerimi sodelujejo. Tako se njihovo znanje širi tudi navzven.

Delovna skupnost je skupina ljudi, ki jih povezuje neko
vprašanje, problematika ali zanimanje za določeno temo
in ki združijo moči za izpolnitev tako individualnih kot skupinskih ciljev. Pogosto se usmerijo v izmenjavo najboljših praks in ustvarjanje novega znanja, da tako dosežejo napredek na nekem področju strokovne dejavnosti.
Pomemben element tega je stalna komunikacija.

Širjenje znanja navzven je za energetski prehod izjemno
dragoceno. Raziskava projekta NEWCOMERS je pokazala,
da večina članov energetskih skupnosti deli znanje, ki ga
pridobijo in ustvarijo v skupnosti, s svojim ožjim socialnim krogom. Nekateri to počnejo neformalno, drugi pa
postanejo resnejši ambasadorji, v nekaterih skupnostih
celo uradni promotorji.
Da bi pomagali ES pri širjenju znanja, smo v projektu
NEWCOMERS razvili platformo Our Energy. Namenjena
je posredovanju znanja in izkušenj energetskih skupnosti in strokovnjakov ter vzpostavitvi mreže deležnikov –
projektov, skupnosti, oblikovalcev politik, odločevalcev
in strokovnjakov –, prek katere bodo imele skupnosti
možnost deliti, sodelovati, se učiti in mrežiti, s tem pa
bosta procesa součenja in posredovanja znanja postala dostopnejša. Na platformi so na voljo izobraževalne,
svetovalne in navdihujoče vsebine, povezane z energijo,
ter baza strokovnjakov, projektov, organizacij in skupnosti. S tem želimo v projektu NEWCOMERS vzpostaviti
mrežo praktikov in strokovnjakov, ki so pripravljeni deliti
svoje znanje in najboljše prakse ter se povezati za skupno
pot v boljšo prihodnost. Da bi bila platforma dostopna
za vse, si v projektu NEWCOMERS prizadevamo slediti
načelom odprtega izobraževanja.
Bolj strukturirano in načrtovano součenje, povezovanje,
sodelovanje in mreženje je mogoče tudi prek delovnih
skupnosti.

Koncept delovnih skupnosti je sicer širok, a lahko pri
vseh izluščimo tri skupne značilnosti: skupno področje ali temo zanimanja, ki ustvarja skupni imenovalec;
skupnost, kar pomeni, da zasledujejo skupni interes s
skupnimi dejavnostmi; in prakso, kar pomeni, da se člani
skupnosti na tem področju skupnega interesa praktično
udejstvujejo.

Prednosti uporabe načel DS
v energetski skupnosti
Delovne skupnosti poznamo že zelo dolgo. Omrežja,
veščine in znanje se na ta način ustvarjajo in krepijo
na številnih različnih področjih. Pravzaprav jih najdemo
povsod in tudi energetske skupnosti so lahko delovne
skupnosti. Znanje, veščine in prenos znanja so bistveni elementi energetskih skupnosti. Z uporabo načel DS
lahko energetska skupnost dobi učinkovito omrežje
za posredovanje znanja in veščin članom ter drugim
deležnikom, kot so oblikovalci politik, panožni akterji in
druge energetske skupnosti. S takim načinom delovanja lahko skupnost:
• širi najboljše prakse interno in navzven,
• rešuje težave,
• razvija potrebne veščine za uspešno upravljanje in
vzdrževanje energetske skupnosti,
• razvija odnose med člani,
• se povezuje in mreži z deležniki,
• pridobiva nove člane.

Our Energy

How to use Community
of Practice to improve
your community

Želite izvedeti več?
Visit Our Energy!
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Slovarček
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Skupnost na področju energije iz
obnovljivih virov –
kolektivni energetski ukrep,
ki spodbuja aktivno udeležbo
državljanov v celotnem energetskem
sistemu.
Energetska skupnost državljanov –
neprofitna pravna oseba, ki deluje na
osnovi prostovoljnega sodelovanja
in je vzpostavljena na lokalni ravni
za »proizvodnjo /.../ distribucijo in
dobavo električne energije, porabo,
agregiranje, shranjevanje energije«.

https://cityxchange.eu/knowledgebase/citizen-energy-community-cec/

Skupnost na področju čiste energije –
povezava akterjev, ki sodelujejo pri
preoblikovanju energetskega sistema,
s kolektivnimi, participativnimi in
vključujočimi metodami delujejo v
smeri zmanjšanja okoljskega vpliva in
si pri tem prizadevajo za kolektivne
rezultate. (Definicija projekta
NEWCOMERS)
https://www.newcomersh2020.
eu/upload/files/D2_1_newcomers_
theoretical_framework_DEF.pdf

Delovna skupnost –
skupina ljudi, ki jih povezuje neko
vprašanje, problematika ali zanimanje
za določeno temo in ki združijo moči
za izpolnitev tako individualnih kot
skupinskih ciljev.

https://www.communityofpractice.
ca/background/what-is-a-communityof-practice/

Energetska pismenost –
razumevanje narave in vloge energije
v svetu in v vsakdanjem življenju ter
sposobnost uporabe tega védenja pri
iskanju odgovorov in reševanju težav.

Želite izvedeti več o energetskih skupnostih?
Oglejte si še priročnike in vodnike drugih
projektov in organizacij z različnih koncev
Evrope:
Zakladnica navodil, praktičnih
nasvetov in literature za evropsko
revolucijo na področju obnovljivih
virov, ki jo bodo poganjali lokalna
okolja in skupnosti.
Avtorji: Rescoop, Friends of the
Earth in Energy Cities
https://www.rescoop.eu/newsand-events/news/brand-newguidebook-on-how-to-set-up-anenergy-community

Namen tega priročnika je
informirati bralca in ga voditi na
poti vzpostavljanja skupnosti na
področju energije iz obnovljivih
virov. Poudarek je na irskih
politikah in okolju.
Avtorji: SEAI

https://www.seai.ie/publications/
Sustainable %20Energy %20
Communities %20Handbook.pdf

Priročnik seznani bralca s
konceptom energetske skupnosti,
pojasni proces njene vzpostavitve
v tehničnem, pravnem in
finančnem smislu ter poda predlog
akcijskega načrta za vzpostavitev
energetske skupnosti.
Avtorji: Energiforum Sydhavn –
partnerstvo med mestno občino
København in Univerzo Aalborg v
Københavnu, 2020
https://kk.sites.itera.dk/
apps/kk_pub2/index.
asp?mode=detalje&id=2054

https://www.energy.gov/eere/
education/energy-literacy-essentialprinciples-energy-education
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Partnerji projekta:

Spletna različna s
posodobitvami na voljo kot
odprti izobraževalni vir
V skladu z našo strategijo odprtega
izobraževanja je priročnik prosto
dostopen na spletu ter ga v
sodelovanju z multidisciplinarno
skupino strokovnjakov in drugih
deležnikov redno posodabljamo:
newcomersh2020.eu

eci

Environmental Change Institute

newcomers-h2020
NEWCOMERS_H2020
our-energy.eu

Ta projekt je prejel sredstva iz programa
Evropske unije za raziskave in inovacije
Obzorje2020 v okviru sporazuma o
dodelitvi nepovratnih sredstev št. 837752.
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