
 

 

 

Z energetskimi skupnostmi »želi 

Modena postati glavni akter v 
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Podpisnica konvencije županov Modena v 

Italiji je bila pred kratkim predstavljena v italijanski reviji Forum PA, kjer so omenili 

njena prizadevanja na področju dekarbonizacije in trajnostnega prehoda. Izpostavili so 

potencial energetskih skupnosti, a tudi pomen biti del Evropske konvencije županov za 

dosego svojih ciljev.  
 

Na vrhu G20 v Rimu, ki mu je sledila podnebna konferenca COP26 v Glasgowu, so prvič jasno 

izpostavili zdravstveno stanje našega planeta in pomen ukrepanja brez nadaljnjega odlašanja 

z izvajanjem učinkovitega energetskega prehoda in razvojem gospodarske in proizvodne 

strukture, ki upošteva okoljsko trajnost. Občina Modena želi biti glavni akter v tem 

energetskem prehodu v boju proti podnebnim spremembam. Po drugi strani pa je pred 

svetovno pandemijo covida-19 na milijone ljudi odšlo na ulice in zahtevalo podnebno 

pravičnost. Glede na medsebojno povezanost socialnih, zdravstvenih in podnebnih kriz ta 

vprašanja potrebujejo skupne rešitve. Energetske skupnosti bi lahko bile ena od rešitev na vsa 

vprašanja. 

 



 

 

Kaj so energetske skupnosti? 

Energetska skupnost temelji na sistemu sodelovanja med lokalnimi javnimi organi, podjetji in 

državljani, ki se odločijo za razvoj energetske infrastrukture iz obnovljivih virov in za uporabo 

lastne porabe prek modela, ki temelji na deljenju. To je odlično orodje za boj proti 

podnebnim spremembam, pa tudi za boj proti energetski revščini, ki vpliva na več kot 2 

milijona italijanskih družin. Ker neposredno vključuje skupnost, pospešuje potrebno 

ozaveščenost in usposabljanje o takšnih temeljnih vprašanjih. 

Energetske skupnosti bi morale biti mednarodno priznane kot temeljne za doseganje ciljev 

Pariškega sporazuma, saj gre za instrumente, ki lahko rešijo več težav hkrati. 

 

Ozaveščenost in vključenost uporabnikov 

Energetske skupnosti lahko v izziv dekarbonizacije vključijo veliko število socialnih akterjev. 

Bližina elektrarn potrošnikom bo v mnogih primerih pomenila inštalacije na strehah ali v 

bližini stavb, kar bo usmerilo pozornost na vprašanje dejavnega sodelovanja državljanov. 

Vključenost posameznih uporabnikov in gospodarske koristi teh sistemov bodo člane 

skupnosti privedle do energetsko učinkovitejšega vedenja in na splošno do večje 

ozaveščenosti o dinamiki, ki je značilna za proizvodnjo, porabo in prodajo električne energije. 

Ti elementi lahko vodijo do uporabe inovativnih tehnoloških rešitev, kot je model, ki oblikuje 

profil obremenitve glede na potrebe omrežja, s tem pa tudi dejanja potrošnikov. Ker je 

končnim odjemalcem dana večja odgovornost, se bodo počutili prisiljene uskladiti svoje 

profile obremenitve in proizvodnje ter izvesti prvo uravnoteženje lastnega majhnega sistema.  

 

Razvijajoč se pravni okvir 

Direktiva o obnovljivih virih energije (RED II), njen delni prenos in preoblikovanje italijanskega 

odloka Milleproroghe v zakon opredeljujejo pravni okvir energetskih skupnosti. Vzpostavlja 

možnost ustvarjanja skupnosti, ki si izmenjujejo energijo za namen takojšnje in odložene 

skupne lastne porabe. 

V poročilu Legambiente iz maja 2021 z naslovom »Obnovljive občine« so proučili najmanj 30 

lokalnih sestav energetskih skupnosti, ki uporabljajo obnovljive vire in se ukvarjajo s skupno 

lastno porabo. Gre za gibanje, ki teče hitreje kot inštalacije velikih elektrarn, kar kaže jasno 

željo po pristopu od spodaj navzgor. 

 

  



 

 

Zavezanost občine Modena Konvenciji županov 

Proces dekarbonizacije se je v zadnjih letih močno pospešil; vprašanja okoljske, gospodarske 

in socialne trajnosti so postala osrednja vprašanja ne samo na evropski ravni, temveč tudi v 

politikah lokalnih oblasti. Modena ima lokacijo, ki je ključnega pomena za kakovost zraka, 

zato je prehod na zeleno energijo še posebej nujen za izboljšanje dobrega počutja ljudi.  

Večina občin članic AESS se je pridružila mreži konvencije županov in pripravila akcijske 

načrte za trajnostno energijo in (podnebne) spremembe (SECAP). V občini Modena so načrt 

potrdili februarja 2021 in si zastavili cilj zmanjšati emisije CO2 za najmanj 55 % do leta 2030, 

kar je v skladu s cilji EU. Pobuda Konvencija županov je pozitivno vplivala na državno ozemlje 

z vključevanjem velikega števila mest in udeležencev ter dvigom ozaveščenosti o podnebnem 

vprašanju.  

Ker se nekatere male in srednje velike občine soočajo z notranjimi težavami, je treba 

omogočiti nova orodja in/ali obstoječe narediti učinkovitejše, da bi lahko čim bolj sodelovale 

pri izvajanju svojih akcijskih načrtov. Zdi se, da ta načrt dobro deluje, ker vse več mest 

proaktivno sodeluje s svojimi lokalnimi zainteresiranimi stranmi in uspešno oblikuje 

energetske skupnosti. 

 

Specifični projekti energetskih skupnosti 

Kot rezultat sofinanciranja evropskega sklada EIT Climate-KIC so septembra 2019 AESS, ENEA 

in Univerza v Bologni začeli projekt GECO (Zelena energetska skupnost), v katerem sodelujejo 

državljani, lokalna združenja in podjetja. Do leta 2023 bo to vodilo do ustanovitve prve 

virtualne energetske skupnosti Emilija-Romanja, in sicer v Bologni. 

GECO bo omogočil razvoj 8 novih elektrarn na obnovljive vire energije, ki se bodo prenesle v 

obrat za agroindustrijski center CAAB/FICO, bioplinarno za odlaganje organskih odpadkov, 

fotovoltaične sončne elektrarne na več stanovanjskih stavbah, nakupovalni center, na strehe 

raziskovalnega inštituta za modo, ZR Experience in sosednjih podjetij.  

Vse to za skupno 14 MW nove energije, ki jo proizvedejo fotovoltaične elektrarne, ki bodo do 

leta 2023 proizvedle več kot 15,4 milijona kWh/leto in zmanjšale energijo za 120 MWh/leto, s 

čimer se izognemo emisiji 58.000 ton CO2/leto v ozračje. 

Projekt je v teku in vključuje razvoj platforme za analizo energetskih tokov (proizvodnja, 

shranjevanje in poraba), ki je uporabna za zagotavljanje energetske prožnosti znotraj 

skupnosti, tako da bodo članice skupnosti lahko spremljale svojo porabo energije in 

prispevek k skupnosti.  
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Energetske skupnosti: odprta vprašanja 

Delni prenos evropskih direktiv o lastni proizvodnji in energetski izmenjavi je omogočil 

začetek številnih pobud in prinesel neverjetne rezultate glede na to, da je bil zakon potrjen 

šele pred poldrugim letom. Vendar se je pojavilo nekaj kritičnih vprašanj in nekatera 

vprašanja ostajajo odprta. 

 

Dimenzioniranje energetskih skupnosti 

Dimenzioniranje energetskih skupnosti, ki temelji na elektrotehničnem parametru, se pogosto 

izkaže za omejujoče glede potenciala udeležbe, ki se običajno pojavi pri projektnih izkušnjah, 

zlasti pri objektih nad 150 kW. 

Pobude danes nagrajujejo samo deljeno energetiko s tarifo ne glede na velikost elektrarn. 

Eno od ključnih prepoznanih vprašanj je povezano s konfiguracijami malih elektrarn, ki so 

trajnostne le z davčnimi olajšavami in superbonusom. Da bi zagotovili ohranjanje teh izkušenj 

od spodaj navzgor, morajo biti takšni projekti tudi gospodarni. 

 

Upravljanje mehanizma 

Občutljivo vprašanje je upravljanje mehanizma: ker se v Evropi izpodbija s spremembo, ki 

predvideva ločevanje ugodnosti, ki jih imajo člani, neposredno od računov, ustvarja vrsto 

potencialnih nevšečnosti pri upravljanju in tvega razveljavitev trenutnih poslovnih modelov. 

Poleg tega je v smislu upravljanja treba razmišljati o modelih, ki jih je mogoče upravljati od 

spodaj navzgor za majhne konfiguracije, ne da bi pri tem tvegali, da bi zapleteni stroški 

upravljanja lahko vplivali na koristi in s tem na privlačnost. V tem smislu bi morali razmišljati 

tudi o aktivni vlogi menedžerjev, in sicer z uporabo odbitka neposredno z računa, vendar 

prostovoljno in ne zavezujoče. 

 

Potreben pospešek za doseganje cilja podnebne nevtralnosti 

V Italiji danes več kot 1,1 milijona elektrarn na obnovljive vire energije zadošča za 37,6 % 

celotne porabe električne energije in 19 % celotne porabe energije s kombinacijo tehnologij 

za proizvodnjo električne in/ali toplotne energije, ki so razpršene po vseh občinah. Da bi 

sledili prevzetim zavezam in spoštovali roke, je potrebno hitro in konkretno posredovanje za 

pospešitev procesa. V tem smislu bi lahko konkretno prispevala energetska skupnost. 


