dr. Boris Sučić, udie

Zakaj je zeleni prehod tako pomemben in
kako izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponuja?
Ciljno predavanje na temo zelenega prehoda na
povabilo Zavoda za zeleni razvoj Soške doline

Kanal
18. 1. 2022
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Izzivi trenutnega stanja
• Vsi govorijo in se sklicujejo na družbo znanja!
• V znanju je moč! (George Orwell)

• Znanje je danes splošno priznano kot edini trajnostni vir, ki lahko
zagotovi konkurenčno prednost.
• Namen izobraževanja/posvetov mora biti urjenje neodvisnih
aktivnih in razmišljujočih posameznikov, ki bodo videli v služenju
skupnosti svoje najvišje poslanstvo! (Albert Einstein)
• Definicija: Znanje se pridobiva skozi izkušnje in izobraževanje, temelji
na dejstvih in omogoča razumevanje določenih tem!
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Izzivi trenutnega stanja (2)
• Živimo v Orwellovem svetu
• Na žalost, večina ljudi nima potrebe in želje po določenih znanjih, ki bi jih
vodila skozi življenje
• V sedanji poplavi neznanja in polresnic se je močno povečalo število ljudi, ki
mistificirajo včasih navadne reči – zmanjkuje nam zdrave kmečke pameti
• Živimo v času, ko se izvirno znanje zatira in se nadomešča s številom
pridobljenih informacij
• S prihodom interneta se je zgodila eksplozija informacij, ne pa širjenje
izvirnega znanja – rezultat banalizacija in marginalizacija izvirnega
znanja
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Izzivi trenutnega stanja (3)
• Tudi v preteklosti je znanje bilo v rokah manjšine, vendar ni bilo
vzporednega kvazi znanja.
• Kvazi znanje nas pelje v slepo ulico in vse kaže, da bomo sprejeli
ponujene rešitve, ne glede na to, kar so.
• Vsi smo energetiki, podnebni in nogometni strokovnjaki – ne
potrebujemo nobenih usmeritev, vse vemo in imamo odgovor na
vse izzive!!!
• Potrebujemo krepitev zavesti o soodgovornosti in skrbi za okolje
(oziroma skupni dom kot ga imenuje papež Frančišek)
• Efekt Dunning – Kruger: Unskilled and unaware of it!!!
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Izzivi trenutnega stanja (4)
• Efekt Dunning – Kruger: Unskilled and unaware of it!!!

6

Evropski zeleni dogovor

Vir: Evropska komisija, Evropski zeleni dogovor, Bruselj, 11.12.2019

Časovnica in pomembni strateški
dokumenti
• December 2021: Ministri za okolje ocenjujejo napredek pri paketu Fit for 55
• Septembra 2021: Ministri za promet in energetiko EU se sestanejo v Sloveniji in razpravljajo o paketu Fit for 55
• Maj 2021: Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje (ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal)
• Januar 2021: Novi evropski Bauhaus
• December 2020: Evropski podnebni pakt
• November 2020: Obnovljiva energija na morju
• Oktober 2020: Obnovitveni val, Strategija za metan, Strategija na področju kemikalij za trajnost

• September 2020: Predstavitev podnebnega ciljnega načrta 2030
• Julij 2020: Sprejetje EU strategij za integracijo energetskih sistemov in vodik, da bi utrli pot do popolnoma
dekarboniziranega, učinkovitejšega in medsebojno povezanega energetskega sektorja
• Marec 2020: Sprejetje evropske industrijske strategije - načrta za gospodarstvo, ki je pripravljeno na prihodnost

• Marec 2020: Predlog evropske podnebne zakonodaje za zagotovitev podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050
• December 2019: Predstavitev evropskega zelenega dogovora
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Izhodišča in izzivi zelenega prehoda
• Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti je izhodišče vseh predvidenih
aktivnosti za prehod v podnebno nevtralno družbo in prehod v krožno
gospodarstvo – “Energy efficiency first”

• Povečanje izrabe obnovljivih virov energije
• Sprememba paradigme – z obstoječimi pristopi ne bo možno doseči ambicioznih
energetskih in okoljskih ciljev

• Negotovosti: gospodarska rast, cene energentov, hitrost razvoja in cene novih tehnologij,
demografski trendi idr.
• Digitalizacija procesov in povezovanje omrežij (npr. boljša integracija energetsko
intenzivne industrije v lokalno okolje in izkoriščanje sinergij – energetske
skupnosti, skupne elektrarne, integracija odvečne toplote (ali hladu) v lokalne
sisteme za daljinsko ogrevanje (ali/in hlajenje), odpravljanje belih lis, itn.)

Ključni izzivi za Slovenijo na področju
energetske in podnebne politike
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• Postopno zmanjšanje porabe energije in povečevanje energetske in snovne
učinkovitosti v vseh sektorjih,
• Pospešeni razvoj omrežja za distribucijo električne energije in povezovanje
sektorjev (izkoriščanje odvečne toplote in hladu, večja integracija toplotnih črpalk,
izpolnjevanje zahtev povezanih s pospešenim uvajanjem modernih konceptov
elektromobilnosti in pospešena integracija naprav za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov),
• Postopno opuščanje fosilnih virov v vseh sektorjih (npr. 2033 bo prenehali z
uporabo premoga za proizvodnjo električne energije),
• Trajnostno upravljanje prometa,
• Pospešeni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja,
• Dekarbonizacija oskrbe z zemeljskim plinom (uvajanje plinov obnovljivega izvora),
• Tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih
tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem, učinkovito rabo energije in proizvodnjo
plinov obnovljivega izvora (vodik, sintetični plini, bioplin…).
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Ključni izzivi prihodnjega razvoja
Povezovanje omrežij
Zaupanje
in izvedba!
Spodbujanje znanosti,
strokovnosti in povezovanje z
industrijo.
Iz faze zavračanja in nezaupanja
moramo priti v fazo sistematičnega
izvajanja.
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Ključni izzivi prihodnjega razvoja (2)
• Tudi prioritete se skozi čas spreminjajo (npr. pristaniška infrastruktura)

Vir: EcoPorts (2017): Sustainability Report 2017
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Pravni okvir
Pariški sporazum
•

Slovenija mora doseči zmanjšanje emisij TGP, ki bo pripomoglo k skupnemu
prizadevanju za omejitev rasti temperature za 1,5 °C oz. 2 °C;

Uredba o upravljanju energetske unije (EU) 2018/1999
•
•
•

Nacionalni energetski in podnebni načrt;
Dolgoročna podnebna strategija;
EU mora stremeti k ravnovesju med emisijami in ponori – vzpostaviti neto
negativne emisije;

Povzetek ciljev NEPN – 5 razsežnosti
(EU in Slovenija)
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Naša in vaša motivacija
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Naša in vaša motivacija (2)
30.1.2010

1970

11.2.2010

8.4.2010

11.3.2010

1980

Povprašvanje-Ponudba
1973
Energetska politika Prva naftna kriza - začetek energetske učinkovitosti

21.4.2010

1990
1987
Montrealski Protokol

1988 - IPCC
Desetletje prebujanja energetske
učinkovitosti

Desetletje rasti
skrbi o varnosti
energetske oskrbe
(dogodki Irak/Iran in
visoka rast cene nafte)
in
Okoljsko prebujanje:
(tanjšanje ozonske plasti;
katastrofe: Otok treh milj,
Černobil, Exxon Valdez)

10.7.2010
24.6.2010

7.5.2010 31.5.2010 4.6.2010

2006 2010
EU ESD
Directiva

2000
2001
1994
EU RES-E
UNFCCC;
Pogodba o energetski listini, PEEREA Directiva

14.6.2010

Omejena energetska
politika
(časovno omejena in
CC ublažitveni cilji)

1997 - Kyoto Protocol 2007 - Sternovo poročilo; EU 20-20-20 by 2020
Desetletje naraščanja
skrbi o podnebnih
spremembah

Desetletje zavedanja
antropogenega vpliva
na emisije CO2
in
podnebnih sprememb:
rast OVE in URE

Le štiri desetletja za prilagoditev

Štiri desetletja iterativnih sprememb

28.6.2010

Oblikovanje politike vs. izvajanju politike vs. danemu časovnemu okvirju
30.1.2010 - 12.3.2010

Cene energentov!

12.4.2010
11.3.2010 - 21.4.2010

2050

19.5.2010

20.4.2010 - 1.6.2010

31.5.2010 - 11.7.2010
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Analiza ključnih negotovosti, npr. cene energentov
• 1900 cena nafte = 1 $/sod
• 1973 cena nafte = ? $/sod

17

Analiza ključnih negotovosti, npr. cene energentov (2)
• 1900 cena nafte = 1 $/sod
• 1973 cena nafte = 2 $/sod
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Analiza ključnih negotovosti, npr. cene energentov (3)
•
•
•
•

1900 cena nafte = 1 $/sod
1973 cena nafte = 2 $/sod
Oktober 1973 – Yom Kipur vojna – embargo OPEC in prva naftna kriza!
1974 cena nafte = ? $/sod

19

Analiza ključnih negotovosti, npr. cene energentov (4)
•
•
•
•

1900 cena nafte = 1 $/sod
1973 cena nafte = 2 $/sod
Oktober 1973 – Yom Kipur vojna – embargo OPEC in prva naftna kriza!
1974 cena nafte = 12 $/sod
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Analiza ključnih negotovosti, npr. cene energentov (4)
•
•
•
•

2020 cena električne energije (pasovni odjem) = 40 EUR/MWh
2021 cena električne energije (pasovni odjem) = 140 EUR/MWh
2022 cena električne energije (pasovni odjem) = 110 - 160 EUR/MWh
2030 cena električne energije (pasovni odjem) = ??? EUR/MWh

Gibanje skupnih emisij TGP
po sektorjih 2005-2017
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Odpadki
3,2%

25.000

Emisije TGP [kt CO2 ekv]

20.000

Široka raba
8,3%

15.000

Kmetijstvo
9,7%

Promet
31,7%

10.000

5.000

Industrija
16,5%

Promet

Proizvodnja električne
energije in toplote

Industrija in grabeništvo
(s procesi in rabo topil)

Kmetijstvo

Druga področja (široka raba)

Odpadki

2017

2016

2015

2014

2013
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2011
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2008

2007

2006

2005

0

Pripravil IJS-CEU

Pripravil IJS-CEU

Proizvodnja
električne energije
in toplote
30,5%

2005: 20,6 MtCO2ekv.
ETS: 8,7 MtCO2ekv.
2017: 17,5 MtCO2ekv. (-15%2005),
6,6 MtCO2ekv. (-25%2005),

Izboljšanje energetske učinkovitosti
do leta 2030 za vsaj 35%

-35%
54,9 TWh
(-6% 2017)

Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih
je vodilo Slovenije na poti k podnebno nevtralni družbi!

22

2

2030-2017

Raba končne energije [TWh]

1
0

Trdna goriva

-1

Tekoča goriva

-2

Plinasta goriva
OVE in odpadki

-3

Elektrka

-4

Toplota

-5

Vodik

-6
NEPN

Prihranki energije v NEPN scenariju leta
2030 [TWh]

Pričakovane spremembe pri rabi končne
energije po posameznih sektorjih in gorivih
0
-2
-4

-6
-8
-10
-12
-14
-16

-18

23

24

Cilji Dolgoročne podnebne strategije Slovenije
Cilj Slovenije, ki je
skladen s Pariškim
sporazumom, je
doseči neto
ničelne emisije do
2050 (ponori bodo
presegali preostale
emisije TGP) oz.
doseganje
podnebne
nevtralnosti do
2050;
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Cilji Dolgoročne podnebne strategije Slovenije (2)
Cilj Slovenije, ki je
skladen s Pariškim
sporazumom, je
doseči neto
ničelne emisije do
2050 (ponori bodo
presegali preostale
emisije TGP) oz.
doseganje
podnebne
nevtralnosti do
2050;

NEPN -36 %
skupnih EM
do 2030

DPSS 2040
znižanje med
55 % in 66 %
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Cilji Dolgoročne podnebne strategije Slovenije (3)
Cilj Slovenije, ki je
skladen s Pariškim
sporazumom, je
doseči neto
ničelne emisije do
2050 (ponori bodo
presegali preostale
emisije TGP) oz.
doseganje
podnebne
nevtralnosti do
2050;

DPSS 2040
znižanje med
60 % in 70 %

Metodologija in ključne
predpostavke
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2018

2050
Ukrepi ki se že izvajajo

Negotova dinamika razvoja tehnologij

URE in OVE

Snovna učinkovitost

Sintetični plin in vodik

Tehnologije CCS in CCU

Fosilna goriva se nadomešča
z električno energijo (TČ,
peči) pridobljeno iz OVE in s
CO2 nevtralnimi gorivi (bioplin,
biomasa);

Ukrepe URE in OVE se nadgradi z
ukrepi snovne učinkovitosti, kot so:

Izraba odvečne toplote;

Zmanjšanje teže izdelkov (lightweighting) – manj materiala, lažja
manipulacija;

Sintetični plin, kot substitut
za zemeljski plin v energetsko
intenzivnih panogah in v
panogah kjer nastajajo
biološki odpadki (možnost
lastne proizvodnje bioplina).

Predvidene tehnologije za zajemanje in
shranjevanje ter ponovno uporabo
ogljika CCS in CCU pri čemer je možnost
shranjevanja oziroma ponovne uporabe,
dovolj blizu proizvodni lokaciji (oz. na
sami lokaciji).

SPTE - predvsem v
industrijskih panogah, kjer je
velika potreba po toploti
(papirna, kemična in
farmacevtska industrija);

Povečanje izrabe odpadnih
materialov;

Ponovna uporaba izdelkov –
refurbished izdelki;
Povečanje življenjske dobe izdelkov;

Uporaba trigeneracije v
Reciklaža.
panogah kjer je izrazita potreba
po hlajenju (prehrambena
industrija in industrija pijač);
Sistemske storitve – daljinska
toplota, prilagajanje odjema.

Uporaba vodika, kot substitut
za zemeljski plin.
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Energetska učinkovitost – ukrepi
Širok nabor obstoječih in dodatnih ukrepov v vseh sektorjih rabe energije:
1.

Industrija:
•

2.

URE, prehod v podnebno nevtralno delovanje (tehnologije), demonstracijski projekti…

Stavbe:
•

Celovite in trajnostne prenove, energetsko pogodbeništvo, svetovanje, predpisi
(PURES), upravljanje z energijo, vzpostavitev energ. in emisij. katastra stavb, idr.

3.

Večsektorski:
•

Obveznost zagotavljanja prihrankov dobaviteljev,
predpisi varstvo zraka, prostorsko načrtovanje,
min. standardi in en. označevanje,…

Izvajanje ukrepov v prometu –
ključno za doseganje ciljev!
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• Celovit nabor ukrepov trajnostne mobilnosti – TAKOJ!
• Integriran JPP, hitri avtobusi, nadomestila prevoz, CPS, idr.
• Posodobitev in izgradnja železniške infrastrukture:
• Obnova voznega parka, razvoj postaj,…
• Nadgradnja in povečanje zmogljivosti koridorjev: Kamnik Ljubljana, Kranj – Ljubljana, Povezava Ljubljane z letališčem, Koridor
jugovzhodno od Ljubljane

• Nadgradnja prog za doseganje TEN-T standardov
• Novogradnja prog: Ljubljansko železniško vozlišče
• Spodbude za vozila z nizkimi emisijami + infrastrukturo
• Do 2030: >100.000 EV + >100.000 PHEV
• Aktivna mobilnost – nemotoriziran promet:
• Izgradnja infrastrukture za kolesarje in pešce

ZAGOTOVITI STALNA POTREBNA SREDSTVA!
Vir: Volkswagen.si
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Odprta vprašanja prihodnjega razvoja
• Kakšna bo prihodnja struktura gospodarstva?
• Kakšna bo vloga zemeljskega plina in SPTE?

• Kakšne so možnosti prehoda na električno energijo?
• Možnosti za uporabo sinteznega plina in/ali vodik, kot nadomestni
energent za zemeljski plin (zaloge biomase, shranjevanje, centralna
proizvodnja)?
• Razvoj tehnologij za shranjevanje in ponovno izrabo ogljika CCS in
CCU?

• Cena emisijskih kuponov?

Potrebujemo sistematičen proces
sprememb
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Pregled dela predvidenih ukrepov
• Proaktivna vloga države pri identifikaciji in prostorskem umeščanju
okoljsko sprejemljivih lokacij za izkoriščanje hidro in vetrne energije ter
drugih OVE – ključna vloga občin
• Spodbude za boljšo omrežno integracijo proizvodnih naprav OVE in
prilagajanje odjema
• Upravljanje z energijo v javnem sektorju
• Sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovitost v javnem
sektorju
• Nepovratne investicijske finančne spodbude za energetsko
sanacijo stavb v javnem sektorju, usmerjene v povečanje deleža
projektov izvedenih z energetskim pogodbeništvom
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Pregled dela predvidenih ukrepov (2)
• Uvajanje sistemov upravljanja z energijo (usposabljanje zaposlenih,
napredne meritve, IT-podpora, uvajanje standarda ISO 50001)
• Podpora izvajanju energetskih pregledov v MSP in stavbah
• Povečanje učinkovitosti rabe električne energije: vgradnja
učinkovitih tehnologij z najvišjimi izkoristki, itn.

• Optimizacija rabe in oskrbe s toploto in uvajanje naprednih rešitev
(izkoriščanje odvečne procesne toplote, povezovanje z sistemi
DO in OVE)
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Pregled dela predvidenih ukrepov (3)
• Vzpostavitev mehanizmov financiranja, ki bi podjetjem pomagali pri
posodobitvi proizvodnih procesov
• Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj naprednih poslovnih
modelov energetskega pogodbeništva in ključnih finančnih
instrumentov za industrijo in MSP (npr. garancijska shema,
komplementarnost povratnih in nepovratnih sredstev)

• Podpora izvajanju pilotnih projektov za izboljšanje snovne in
energetske učinkovitosti v industriji vključno s projekti zajema in
izkoriščanja/skladiščenja ogljika
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Pregled dela predvidenih ukrepov (4)
• Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti - Vzpostavitev sheme
za spodbujanje razvoja lokalnih energetskih skupnosti (med drugim v
okviru ESRR), vključno s tehnično in kadrovsko podporo za izvedbo
vzpostavitve sheme in drugih projektov na lokalni ravni
• Spodbujanje podjetij za prehod v podnebno nevtralno družbo
• Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne
energije iz OVE ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja
energije - Vzpostavitev sheme spodbud za spodbujanje naložb v
tehnologije za pretvorbo viškov električne energije iz OVE in
povezovanje omrežij za shranjevanje energije ob pretvorbi v okviru
ESRR
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Pregled dela predvidenih ukrepov (5)
• Dosegljiva IKT infrastruktura - optimizacija stroškov s skupnim
načrtovanjem, projektiranjem in gradnjo vse javne infrastrukture:
cestne, vodovodne, kanalizacijske, elektrodistribucijske, javne
razsvetljave, telekomunikacijske, infrastrukture za daljinsko ogrevanje
in hlajenje, plinske infrastrukture povsod, še posebej pa na ruralnih
območjih, kar izboljša ekonomsko upravičenost in zniža skupne
stroške investicij.
• Zagotavljanje kakovosti projektov energetske prenove stavb v
javnem sektorju
• Projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb
• Celostno prometno načrtovanje na lokalni in regionalni ravni z
regionalno ravnjo upravljanja mobilnosti
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Razsežnost energetska učinkovitost - ključni izzivi in cilji
Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in posledično
zmanjšanje rabe energije in drugih naravnih virov), kot prvi in ključni ukrep za
prehod v podnebno nevtralno družbo:

• Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni
scenarij iz leta 2007 (skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti)
• Zagotoviti sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da raba končne
energije leta 2030 ne bo presegla 54,9 TWh

• Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 20 % do leta 2030 glede na leto
2005 in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP v stavbah vsaj za 70 % do leta 2030
glede na leto 2005
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Rezultati ukrepov v industriji
Do 2030 se emisije znižajo za 21 % in do 2050 za 81 % → intenzivnejša izraba
odpadne toplote, intenzivni prehod nekaterih plinskih tehnologij na električno
energijo, uporabe sintetičnega plina in tehnologij CCS (C23 po 2040)
OVE
11 %
- 21 %

OVE
20 %

OVE
26 %

TOP
7%

ZP
66 %

SYN
10 %

- 81 %

SYN
100 %

TG
6%
WH
9%

WH
13 %
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Povečanje deleža OVE do leta 2030
Do leta 2030

S proaktivno vlogo države in vzpostavitvijo
kulture sodelovanja pri umeščanju v prostor
in izvedbi projektov OVE, doseči vsaj 27 %
delež obnovljivih virov v končni rabi energije, tj.
(indikativno):
➢ vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE do leta 2030

1.350 MW SE

145 MW VE

(delež rabe OVE v končni rabi energije brez elektrike in daljinske toplote),

➢ vsaj 30 % delež OVE v industriji (skupaj z odvečno toploto),
➢ 43 % delež v sektorju električna energija,
➢ 41 % delež v sektorju toplota in hlajenje,
➢ 21 % delež v prometu (delež biogoriv je vsaj 11 %)

90 MW HE, LB, BP
Toplotne črpalke,
učinkoviti kotli,
geotermalna
energija,…
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Varovanje okolja – interes narave
Skupna površina območij Natura 2000

7.681 km2 37,5% površine SLO

Varovanje
narave
Direktiva o
habitatih
Direktiva
o pticah

Blaženje
podnebnih
sprememb
Cilji TGP, OVE

Sonaravno umeščanje objektov v prostor!?

Prispevki virov OVE (SE) – instalirane
kapacitete in pričakovana proizvodnja električne energije
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1% OVE ~600 GWh

Prispevki virov OVE (VE) – instalirane
kapacitete in pričakovana proizvodnja električne energije
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1% OVE ~600 GWh

Prispevki virov OVE (mHE) – instalirane
kapacitete in pričakovana proizvodnja električne energije
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1% OVE ~600 GWh

Prispevki virov OVE (HE) – instalirane
kapacitete in pričakovana proizvodnja električne energije
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1% OVE ~600 GWh
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Dodatni ukrepi za povečanje rabe OVE
➢ Izdelava “Študije ranljivosti in primernosti za opredelitev optimalnih
in nekonfliktnih lokacij za HE, VE, SE in GE”
➢ Izboljšanje zakonodaje:
• izdelava smernic za izvajanje prevlade javnega interesa
• evalvacija z namenom poenostavitve postopkov umeščanja v prostor

➢ Spodbude za boljšo mrežno integracijo in prilagajanje odjema
(prožnost, hranilniki, dinamične tarife omrežnine, tehnologije pretvorbe viškov idr.)

➢ Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti in skupnosti OVE;
➢ Spodbude za sisteme DO: OVE, odvečna toplota, hranilniki, “power2heat” idr.)
Spodbude za večnamensko kaskadno izrabo geotermalne energije
(tudi pilotni projekt geotermalne elektrarne)
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Naslednji koraki – aktivno izvajanje

Potrebni so nujni ukrepi za
zagon gospodarstva in
vzpostavitev pogojev za
okrevanje, ki ga bodo
poganjale zasebne naložbe v
ključne sektorje in
tehnologije, od omrežij 5G do
umetne inteligence, od
čistega vodika do energije iz
obnovljivih virov na morju.

Vir: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/eu-nacrt-za-okrevanje-po-pandemiji

Mehanizem za pravični
prehod, hitrejši prehod držav
članic na podnebno
nevtralnost, naložbe in
reforme v zvezi z zelenim in
digitalnim prehodom ter
odpornostjo nacionalnih
gospodarstev

Napredni projekti in povezovanje ključnih akterjev
– Projekt LIFE IP Care for Climate
• Ciljna usposabljanja, ki se izvajajo na projektu LIFE IP
CARE4CLIMATE temeljijo na celostnem pristopu in
standardiziranih gradivih za izobraževanje in usposabljanje
• Kratki tridnevni sklopi o izbranih tematikah
• Vsi udeleženci, ki uspešno opravijo pisni izpit, bodo prejeli dokazilo
o uspešno končanem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj
portfelj znanj in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju
• Po zaključenem sklopu predavanj bodo sledila še tematska
srečanja, namenjena predvsem dodatnemu povezovanju
udeležencev ciljnih izobraževanj in izmenjavi idej ter izkušenj

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Napredni projekti in povezovanje ključnih akterjev
– Projekt LIFE IP Care for Climate (2)
• Energetsko pogodbeništvo (IJS-CEU)

• Energetska prenova stavb (IJS-CEU)
• Upravljanje z energijo v javnem sektorju (IJS-CEU)
• Upravljanje z energijo v industriji (IJS-CEU)
• Celovita energetska prenova večstanovanjskih stavb (GI ZRMK)

• Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi stavb (GI ZRMK)
• Energijska učinkovitost stavbnih elementov in njihova vgradnja (GI ZRMK)
• Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (GI ZRMK)
• Sistemi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije pri
energetski prenovi stanovanjskih stavb (GI ZRMK)
• Celovita, gradbena in energijska prenova stavb (GI ZRMK)

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Ciljna usposabljanja – kultura sodelovanja –
Projekt LIFE IP Care for Climate
• Na usposabljanjih sodeluje več kot 40 različnih predavateljev
• Sodelujemo tudi s strokovnjaki iz lokalnih energetskih agencij (LEAG,
ENERGAP, GOLEA)
• Ciljna usposabljanja bomo približali različnim slovenskim regijam
(usposabljanja in tematska srečanja ne bodo samo v Ljubljani)
• Izbrane projekte bomo spremljali in dodatno promovirali
• Vzpostavitev kulture sodelovanja, zaupanja in sprejemljivosti
za potrebne investicije (razvoj in povezovanje vseh akterjev)

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
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Napredni projekti in povezovanje ključnih akterjev
• H2020 - CREATORS: Creating Community Energy System - Razvoj aplikacij in
storitvenih paketov za ustvarjanje poslovno uspešnih lokalnih energetskih
skupnosti
• Projekt se je začel 1. septembra 2020 in bo trajal do 30. novembra 2023

• Poleg IJS-a sodelujejo še SIJ ACRONI, Elektro Gorenjska in BTC (skupno 17
partnerjev)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 957815.
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Napredni projekti in povezovanje ključnih akterjev (2)
• Temeljni cilj projekta CREATORS je usklajen z razvojnimi cilji NEPN.
• Želimo razviti in v praksi preveriti delovanje različnih aplikacij in storitvenih
paketov, ki bodo v pomoč »ustvarjalcem« prihodnjih lokalnih energetskih skupnosti
pri zagonu, načrtovanju, izvajanju in upravljanju tehnološko naprednih in poslovno
uspešnih projektov.
• Dolgoročno želimo spodbuditi razvoj naprednih energetskih skupnosti v Sloveniji.
• Moja želja: Pametna mesta in občine (odvečna toplota integrirana v sistem
daljinskega ogrevanja, proizvodnja zelenega vodika, pametna mobilnost,
lokalna proizvodnja in poraba OVE…)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 957815.
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Napredni projekti in povezovanje ključnih akterjev (3)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 957815.
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Napredni projekti in povezovanje ključnih akterjev (4)

Za stanovalce celovita energetska sanacija večstanovanjskega objekta predstavlja velik projekt z visokimi
finančnimi vložki vendar ima za posledico bistveno nižje stroške ogrevanja in izboljšuje kakovost bivanja v
objektu.
V konkretnem primeru so stroški ogrevanja nižji za približno 21.000 EUR/leto (investicija cca 300.000 EUR).
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Namesto zaključka – ključni izzivi, ki so pred nami

Ozaveščenost in usposobljenost
za prehod v podnebno nevtralno družbo

Vzpostavitev kulture sodelovanja,
zaupanja in sprejemljivosti
za potrebne investicije (razvoj in povezovanje
omrežij)

Proaktivna vloga države in priložnosti akterjev
raziskave in inovacije za čim večjo vključenost gospodarstva ter
razvoj naprednih storitev energetskih podjetij
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Namesto zaključka – ključni izzivi, ki so pred nami (2)
• Izobraževanje – prvi in osnovni korak za uspešno gospodarjenje z viri – sama
tehnologija ne zadošča!
• Potrebno je zagotoviti predvidljivo in stabilno podporno okolje za izvajanje
kompleksnih projektov!
• Potrebna je ustanovitev regionalnega in občinskih koordinacijskih organov
za optimizacijo stroškov s skupnim načrtovanjem, projektiranjem in gradnjo vse
javne infrastrukture: cestne, vodovodne, kanalizacijske, elektrodistribucijske, javne
razsvetljave, telekomunikacijske, infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje
ter plinske infrastrukture
• Nizkih cen energije ne pričakujemo – konkurenčnost!
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Namesto zaključka – ključni izzivi, ki so pred nami (3)
• Energetska učinkovitost – temeljna razvojna usmeritev, vstopimo čim prej in
vlagajmo denar raje v nove tehnologije, ljudi in znanje kot v uvoz naravnih virov
• Učinkovito gospodarjenje z energijo na vseh ravneh (državljani, občine,
podjetja, država)
• Država se mora odločiti ali bo ambiciozne okoljske cilje dosegala s plačevanjem
statističnih prenosov (npr. doseganje deleža OVE) ali z aktivno podporo
lokalnemu prebivalstvu in gospodarstvu, ki vključuje izvajanje naprednih
projektov na lokalni ravni, ki zahteva več napora, kot plačevanje statističnih
prenosov, vendar dolgoročno prinaša bistveno več koristi, tako na področju
kvalitete zraka in s tem povezane kakovosti bivanja na mestu izvedenega ukrepa,
kot na področju koristi za lokalna MSP (projektiranje, izvedba in vzdrževanje) in
industrijo, ki bo udeležena pri realizaciji ukrepov)

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

Hvala za pozornost.

