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Zadeva: Pobuda za opredelitev vloge energetskih skupnos5 v Nacionalnem energetsko-podnebnem 
načrtu

Spoštovani,

v okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri1 nevladne organizacije pri 
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zaznavamo veliko moNvacijo posameznikov in skupnosN za 
skupnostne energetske projekte. Tudi številne občine imajo v svojih razvojnih strategijah opredeljeno 
samooskrbo z energijo kot enega temeljnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. 
Vključevanje občanov, skupnosN in občin v skupnostne energetske projekte lahko spodbudi vlaganja v 
projekte obnovljivih virov energije (OVE) in na ta način prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov 
in doseganju ciljev OVE.

Vloga skupnostnih energetskih projektov pri doseganju podnebno-energetskih ciljev in prehodu v 
nizkoogljično družbo je bila prepoznana tudi v sprejeN evropski zakonodaji za obdobje do leta 2030. 
Uredba o upravljanju energetske unije tako določa, da:

• lahko države članice v svoje nacionalne energetsko-podnebne načrte (NEPN) vključijo poleg 
obveznih tudi druge nacionalne cilje in poN do njih, vključno s cilji za OVE energetske skupnosN in
samooskrbo. To daje državam članicam možnost, da v svojih NEPN-ih določijo nacionalne cilje za 
skupnostne projekte rabe obnovljivih virov in samooskrbo iz OVE (Priloga, del 2.1.2);

• morajo države članice, kjer je to primerno, v NEPN-e vključiN poliNke in ukrepe za podporo 
energetskim skupnosNm pri doseganju drugih ciljev na področju energetske učinkovitosN 
(Priloga, del 3.2). To pomeni, da bi države članice v svoje NEPN-e morale vključiN poliNke in 
ukrepe za: podporo sodelovanju energetskih skupnosN v shemah energetske učinkovitosN in 
alternaNvnih ukrepih s socialnim namenom v okviru 7. člena DirekNve o energetski učinkovitosN; 
podporo energetskim skupnosNm pri prenovi javnih in zasebnih stavb; spodbujanje zagotavljanja

1 Več o projektu na spletni strani www.dovoljzavse.si. 



storitev energetske učinkovitosN  s strani energetskih skupnosN; spodbujanje sodelovanja 
energetskih skupnosN pri zagotavljanju energetsko učinkoviNh javnih naročil ter podporo 
energetskim skupnosNm pri izvajanju ukrepov obveščanja in usposabljanja za državljane.

Skupnostni energetski projekN oz. energetske skupnosN imajo posebej velik potencial na področju 
obnovljivih virov energije. Sektorju OVE lahko dajo nov zagon ter spodbudijo lokalne projekte, v katerih 
bodo sosedje skupaj proizvajali čisto energijo in s tem pripomogli k opuščanju fosilnih goriv. Ponujajo 
možnosN za vključevanje deležnikov, ki do sedaj niso imeli možnosN ali interesa po vključevanju v sektor 
proizvodnje energije iz OVE, imajo pa tudi poziNven vpliv na nova lokalna delovna mesta in gospodarski 
razvoj. 

Trenutno je v pripravi Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN), ki bo za Slovenijo določil ukrepe za
doseganje ciljev energetske unije. Nastajajoči dokument je priložnost, da tudi pri nas opredelimo vlogo 
energetskih skupnosN v prihodnjih leNh in načrtujemo ukrepe za spodbujanje energetskih skupnostnih 
projektov.

Predlagamo, da NEPN:

• energetske skupnos5 in njihovo vlogo pri doseganju ciljev energetske učinkovitosN, obnovljivih 
virov energije in samooskrbe opredeli v posebnem poglavju; 

• oceni potencial skupnostnih (in individualnih) projektov samooskrbe z električno energijo iz 
OVE. Na podlagi potencialov se naj poda ocena o možnosNh izkoriščanja potencialov ter nabor 
podpornih ukrepov, ki so potrebni za izrabo tega potenciala;

• predvidi konkretne letne cilje za skupnostno samooskrbo z električno energijo iz OVE. Za 
uspešnost ukrepa je nujno potrebno njegovo spremljanje, saj se le tako lahko popravijo napake 
oz. prilagodi ukrep, če je to potrebno. Predvideni cilji bodo zagotovili, da takšni projekN dobijo na
pomenu ter dejansko postanejo del energetske strategije države;

• predvidi ozaveščevalno-promocijske ak5vnos5 za spodbujanje energetskih skupnos5 ter 
skupnostnih projektov samooskrbe iz OVE. Takšne akNvnosN lahko vodijo Ministrstvo za 
infrastrukturo, Borzen ali Agencija za energijo. AkNvnosN naj bodo usmerjene tako na končne 
odjemalce - gospodinjstva, kot tudi na poslovne subjekte, še posebej pa na občine, ki bi lahko 
bile generator številnih projektov v lokalnih skupnosNh. Promocija skupnostnih OVE projektov 
lahko pripomore k večjemu številu izvedenih projektov, s tem pa tudi k uspešnejšemu 
uresničevanju ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije.
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