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Energetske skupnosti kot
razvojna priložnost za
dobro vključevanje
industrije v lokalno okolje

24. Dnevi energetikov
ZELENI PREHOD: POTI NAZAJ NI VEČ!
Z razvojem konkurenčnih tehnoloških
rešitev v učinkovito trajnostno preobrazbo.
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Uvod
• Energetske skupnosti so vse bolj uveljavljen instrument za doseganje
ciljev pravičnega prehoda v podnebno nevtralno družbo.
• Sodelovanje energetsko intenzivnih podjetij v skupnih projektih z
lokalnimi skupnostmi je še razmeroma šibko.
• Zakaj in kako bi lahko sodelovali občani, lokalne skupnosti, energetsko
intenzivna podjetja ter upravljalci omrežij, ob podpori države in EU, pri
reševanju okoljskih, energetskih, prometnih, demografskih in
migracijskih bremen, ki jih pestijo?
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Izzivi …
Občani

Energetsko intenzivna podjetja Lokalne skupnosti

kakovost bivanja - čisto in urejeno
okolje in infrastruktura, energetsko
učinkovita bivališča, ekonomski položaj

uspešnost poslovanja – energetska in
snovna učinkovitost, nižji stroški energije
in emisij TGP

perspektivnost lokalnega okolja možnost za izobraževanje, ustvarjalno
delo, šport, sprostitev in družbeno
dejavnost v lokalnem okolju

skladen razvoj lokalne skupnosti –
družbeni, okoljski in gospodarski razvoj

privlačnost lokalnega okolja – pozitivni
dolgoročno stabilno poslovno okolje – demografski in migracijski tokovi, varnost
sprejemljivost dejavnosti v lokalnem
okolju, strokovno usposobljeni in
motivirani zaposleni (iz lokalnega okolja)

Operaterji omrežij

Država

EU, svet

dolgoročno stabilno delovanje in
razvoj – usklajeno načrtovanje,
učinkovito umeščanje v prostor,
zagotovljeni pogoji za pravočasno
posodobitev in širitev omrežij, strokovno
usposobljeni in motivirani zaposleni (iz
lokalnega okolja), optimalna uporaba
omrežij

trajnosten razvoj celotne družbe,
energetski in podnebni cilji:

Cilji trajnostnega razvoja – okoljski,
ekonomski in družbeni cilji:

Lokalne energetske skupnosti
in NEPN (1)
• Do leta 2021 vzpostaviti spodbujevalni zakonodajni okvir za hitrejši razvoj
skupnosti na področju izrabe energije iz obnovljivih virov (skupne elektrarne) in ciljno
usmerjanje investicij v OVE na območja, kjer niso potrebna večja dodatna vlaganja v
omrežje.
• Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti – predvidena je vzpostavitev sheme za
spodbujanje razvoja lokalnih energetskih skupnosti [v letu 2022], vključno s tehnično in
kadrovsko podporo za izvedbo projektov na lokalni ravni.
• Spodbude za hitrejši razvoj skupnosti OVE.
• Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz OVE ter
povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije.
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Lokalne energetske skupnosti
in NEPN (2)
•

Finančne spodbude za demonstracijske projekte.

•

Zagotavljanje pogojev za nadaljnje povezovanje trgov in izgradnjo potrebne
infrastrukture.

• Spodbude za boljšo omrežno integracijo proizvodnih naprav OVE in prilagajanje
odjema - Optimizacija rabe in oskrbe s toploto in uvajanje naprednih rešitev
(izkoriščanje odvečne procesne toplote, povezovanje z sistemi DO in OVE).
• Podpora izvedbi pilotnih projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika
(indikativni cilj je 10-odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora v prenosnem in
distribucijskem omrežju do leta 2030).
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Sodelovanje pri reševanju
skupnih izzivov!
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občani

industrija

TRAJNOSTNI RAZVOJ
KAKOVOST BIVANJA

lokalna
skupnost

ENERGETSKA IN SNOVNA
UČINKOVITOST
SPREJEMLJIVOST INDUSTRIJE V
LOKALNEM OKOLJU
SKLADNO PROSTORSKO
NAČRTOVANJE

država

PODNEBNI, OKOLJSKI IN
DRUŽBENI CILJI

EU, svet

operaterji
omrežij

Perspektiva povezovanja industrije in
občanov; podporno okolje
Koristi, možne oblike povezovanja:
• gradnja virov OVE za industrijo + energetske skupnosti,
• izraba odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja,
• skupni projekti na področju okolja in energetike – družbena
odgovornost,
• primerna oblika sodelovanja - Lokalne energetske skupnosti.
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občani
industrija

Podporno okolje za izvajanje skupnih trajnostnih projektov in
Podporno
okolje –
ustanavljanje energetskih skupnosti:
lokalne
skupnosti,
• lokalna skupnost, lokalne energetske in razvojne agencije:
operaterji,
država
• priprava projektov, informiranje, izobraževanje,
• usklajeno načrtovanje (novi LEK!) in gradnja trajnostne infrastrukture;
• država:
• zakonodaja, urejene podporne sheme, trajnostna energetska,
okoljska in razvojna strategija, akcijski načrti, ki se izvajajo!
Lokalne energetske
• operaterji omrežij:
skupnosti
• usklajen (novi LEK!) in pravočasen razvoj trajnostne infrastrukture;
• EU, svet:
• zakonodaja, finančne spodbude, skupni projekti, primeri dobrih praks,
sodelovanje pri R&R.

Občani nekateri izzivi sedanjega časa
• Izpostavljenost draginji na področju energentov.
• Aktivna vloga na energetskem trgu in v zelenem prehodu tudi za občane:
•

brez fizičnih možnosti za postavitev individualnih virov energije,

•

z omejenimi finančnimi zmožnostmi,

•

brez poglobljenega znanja o tem področju.

• Varno investiranje prihrankov - v dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo?
• Družbena in okoljska angažiranost za izboljšanje bivanjskega okolja, socialne
vključenosti in izboljšanje razvojne perspektive lokalnega okolja …
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Lokalne energetske skupnosti
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Vrste energetskih skupnosti
Energetska skupnost državljanov
(angl. Citizen Energy Community - CEC)

Skupnost OVE, ki je pravna oseba
(angl. Renewable Energy Community - REC)

Članstvo

Družbeniki so fizične osebe, lokalni organi, vključno z občinami,
ali mala podjetja

Družbeniki ali člani so fizične osebe, MSP ali lokalni organi, vključno z
občinami

Geografske
omejitve

Ni geografskih omejitev za člane, ki so priključeni na
distribucijski sistem v RS. Državljanstvo RS ni pogoj za članstvo.

Pravni subjekt, ki temelji na odprti in prostovoljni udeležbi, je samostojen in
ga nadzorujejo družbeniki ali člani, ki se nahajajo v bližini projektov OVE
so priključeni na distribucijsko omrežje v RS!

Dovoljene
aktivnosti

Omejena na področje EE sektorja, sodeluje pri proizvodnji EE
iz OVE, dobavi EE, porabi, agregiranju, shranjevanju energije,
storitvah energetske učinkovitosti ali zagotavljanju storitev
polnjenja e-vozil in drugih energetskih storitvev za člane

Lahko deluje v vseh energetskih sektorjih, glavni cilj je zagotoviti
okoljske, gospodarske in socialne skupnostne koristi za svoje
družbenike ali člane ali lokalna območja, kjer deluje

Tehnologije

Tehnološko nevtralna

Omejena na tehnologije za izkoriščanje OVE

Zakonska
podlaga

Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE),
Uradni list RS, št. 172/21

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE),
Uradni list RS, št. 121/21

Lokalne energetske skupnosti
zakonodaja
•

Aktivnosti za ustanovitev lokalnih energetskih skupnosti po novi zakonodaji že potekajo.

•

ZSROVE in ZOEE sta bila sprejeta v 2021, 25. 3. 2022 je bila izdana tudi Uredba o samooskrbi z električno
energijo iz OVE. Ta določa:
•

podrobnejše pogoje za posamezne vrste samooskrbe,

•

način obračuna električne energije in način obračuna dajatev za končne odjemalce s samooskrbo,

•

podrobnejše pogoje za dodelitev naložbene pomoči,

•

pogoje za priključitev naprave za samooskrbo,

•

poročanje distribucijskega operaterja o priključevanju in proizvodnji naprav za samooskrbo.

•

S črtanjem omejitve „skupnosti OVE“ na področje TP se možnost oblikovanja energetskih skupnosti
bistveno razširja (na območje cele RS).

•

Novosti se morajo čim prej preizkusiti v praksi.

•

Nujno je povezovanje na vseh nivojih, sodelovanje ter prenos dobrih praks.
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Ovire za razcvet lokalnih energetskih
skupnosti
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Lokalnim skupnostim je potrebno omogočiti aktivno sodelovanje v energetskih projektih za trajnostni gospodarski
in družbeni razvoj na lokalni ravni:
•

potrebna poenostavljena pravila in upravni postopki za lokalne energetske skupnosti,

•

lokalne oblasti morajo zagotoviti boljše načrtovanje in dolgoročne naložbene politike za projekte OVE, npr. z
digitalizacijo energetsko-podnebnega načrtovanja in vzpostavitvijo regionalnih celostnih informacijskih
energetsko podnebnih sistemov (CIEPs),

•

potrebni so ciljni mehanizmi finančne podpore za lokalne energetske skupnosti,

•

nujna je racionalizacija podpornih shem,

•

izboljšati obveščanje državljanov o potencialu lokalnih energetskih skupnosti in možnosti sodelovanja v njih,

•

vzpostaviti svetovalno mrežo in v spodbujanje vključiti lokalne energetske in razvojne agencije,

•

Slovenija mora v večji meri izkoristiti vsa upravičena sredstva EU, ki so namenjena pravičnemu prehodu v
podnebno nevtralno družbo.

Z aktivno podporo države bi lokalne skupnosti lahko izvedle številne konkretne aktivnosti:
•

zagotovile nova »zelena« delovna mesta v malih in srednje velikih podjetjih,

•

povečale učinkovito rabo energije in povečale delež OVE,

•

opolnomočile državljane za sodelovanje v lokalnih energetskih skupnostih,

•

omogočile vzdržen prehod energetsko intenzivnih podjetij ipd.
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Lokalne energetske skupnosti - dileme
•

31. 12. 2023 se ukinja sistem neto meritev pri samooskrbi – vpliv na interes in ekonomiko gradnje OVE?

•

Kakšen bo vpliv novega tarifnega sistema za uporabo elektroenergetskih omrežij (1. 1. 2023)?

•

Skladno z zakonodajo je predvidena priključitev OVE virov skupnosti na distribucijsko omrežje – ali lahko tudi na
interno omrežje uporabnika prenosnega omrežja?

•

Ali bodo ustrezne investicijske podpore odprle vrata:
•

skupnostnim napravam OVE na industrijskih lokacijah – deloma za oskrbo podjetij, deloma za skupnost?

•

izkoriščanju odvečne toplote iz industrijskih procesov v sistemih daljinskega ogrevanja?

•

Ali lahko od velikih podjetij poleg „družbene odgovornosti“ na področju športa, kulture ipd., v prihodnje pričakujemo
tudi večji poudarek odgovornosti za vključevanje lokalnega prebivalstva v skupne energetske projekte?

•

V prenovi je metodologija za pripravo lokalnih energetskih konceptov (LEK). Bodo LEK v prihodnje kaj več kot mrtva
črka na papirju? Nujna je optimizacija stroškov s skupnim načrtovanjem, projektiranjem in gradnjo vse javne
(trajnostne) infrastrukture, kar izboljša ekonomsko upravičenost in zniža skupne stroške investicij.

•

Kako od državnega do lokalnega nivoja smiselno urediti informiranje in strokovno pomoč pri pripravi in vodenju
projektov z vključitvijo vseh lokalnih razvojnih in lokalnih energetskih agencij (info. točke, projektne pisarne ….)?

Lokalne energetske skupnosti
Creators: „Energetska skupnost Jesenice“ – SIJ ACRONI
Povezovanje energetsko intenzivne
industrije, lokalnih energetskih
sistemov, mesta in občanov
Končni cilj - primer odlične prakse
za Slovenijo in širšo regijo:
•

uporaba odvečne toplote v procesu
in v sistemu daljinskega ogrevanja,

•

proizvodnja zelenega vodika,

•

lokalna proizvodnja in poraba OVE,

•

uravnavanje odjema EE,

•

…

Zaključek - sklepne misli (1)
• Prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo pomeni veliko razvojno priložnost in hkrati
razvojni izziv za slovenska podjetja, saj je potrebno zmanjšati stroške in doseči čim boljše
okoljske, ekonomske, tehnološke in druge učinke tega prehoda.
• Energetsko intenzivne dejavnosti so trdno zasidrane v lokalnih in regionalnih skupnostih,
saj so temelj socialne kohezije in stabilnosti. Hkrati imajo visok delež v porabi energije in
povzročanju emisij.
• Številna energetsko intenzivna podjetja v Sloveniji sodijo v skupino najbolj naprednih
podjetij v EU. Aktivno podpirajo uvajanje najsodobnejših in najčistejših tehnologij, kar na
široko odpira vrata pilotnim in demonstracijskim projektom ter intenzivnemu uvajanju
tehnologij URE na vseh področjih. Že danes lahko v sodelovanju z občinami, upravljalci
energetskih omrežij in sistemov daljinskega ogrevanja naredijo ključni korak v smeri
nadaljnjega razvoja lokalnih energetskih skupnostih.
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Zaključek - sklepne misli (2)
•

Za uspešnejše izpolnjevanje zavez glede deleža OVE mora Slovenija izdatno podpreti
lokalne energetske skupnosti pri postavljanju velikih skupnostnih proizvodnih virov
energije na industrijskih lokacijah in dati absolutno prednost izkoriščanju odvečne
toplote, kjerkoli jo je mogoče izkoristiti.

• Aktivna podpora lokalnemu gospodarstvu in izvajanje naprednih projektov zahteva več
napora kot plačevanje statističnih prenosov, vendar dolgoročno prinaša bistveno več koristi,
tako na področju kakovosti bivanja, kot na področju koristi za lokalna MSP (projektiranje,
izvedba in vzdrževanje) in industrijo, ki bo udeležena pri realizaciji ukrepov.
•

Potrebne so ciljno usmerjene podporne sheme za integracijo odvečne toplote iz
industrijskih procesov v lokalne sisteme za daljinsko ogrevanje, proizvodnjo sintetičnih plinov
iz presežkov OVE električne energije, večje podpore za ciljno postavitev sončnih elektrarn na
lokacijah, kjer ne povzročajo dodatnih stroškov za omrežje (npr. na strehah energetsko
intenzivnih industrijskih obratov) in odprtost za investicije lokalnega prebivalstva.

16

Jamova 39
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 5885 210
www.ijs.si

Iz faze zavračanja in nezaupanja moramo preiti v fazo
sistematičnega izvajanja.
Spodbujajmo znanost, strokovnost in povezovanje z
industrijo.
Smo dovolj zreli za sodelovanje ?

Hvala za pozornost.
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Institut "Jožef Stefan" ,Center za energetsko učinkovitost
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