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Sredozemlje je kljub bližini morja izjemno raznoliko
geografsko območje. Med pokrajinami in državami ob
njem so številne okoljske razlike, razllikujejo pa se tudi v
družbenem, gospodarskem in političnem razvoju. Po
drugi strani pa najdemo v tej regiji tudi veliko skupnih
lastnosti. V vseh državah narašča raba in tudi
povpraševanje po energiji, vse so močno odvisne od
fosilnih goriv, izaba obnovljivih virov energije zaostaja za
potenciali, hkrati pa so prav vse države na tem območju
izjemno ranljive zaradi že opaznih in prihajajočih
podnebnih sprememb. V Sredozemlju temperature zraka,
tal in voda izjemno hitro naraščajo, hkrati pa se tu
dogajajo dramatične spremembe vodnega kroga. Poletja
postajajo vse bolj sušna, tako v kmetijskem kot
hidrološkem smislu, zaradi manj snega pozimi upada
vodnatost številnih rek, nekatere sredozemske pokrajine
pesti celo že pomanjkanje pitne vode, priča pa smo tudi
povečani pogostnosti in intenzivnosti drugih hidroloških
ekstremov, kot so močna neurja z nalivi in poplave.

"ZA TRAJNOSTNO ENERGETSKO
PRIHODNOST POTREBUJEMO VOLJO,
ZNANJE IN PA SODELOVANJE."
Današnji čas in prihodnje desetletje bo za Sredozemlje
odločilno, saj je jasno, da bo treba usmeriti tako
gospodarski kot družbeni razvoj v popolno opuščanje
fosilnih goriv. To pa pomeni ne le večjo rabo obnovljivih
virov energije, ampak predvsem bistveno večjo energijsko
učinkovitost, kar pomeni zmanševanje rabe energije. Če
želimo izpolniti pričakovanja in zaveze Pariškega
sporazuma, je pred nami cela vrsta pomembnih odločitev.
Mlade generacije, ki bo morala živeti s posledicami
podnebnih sprememb, enostavno ne moremo pustiti na
cedilu. Hkrati pa se ravno v povečevanju rabe obnovljivih
virov energije in pri zagotavljanju večje energijske

učinkovitosti ponujajo številne gospodarske in razvojne
možnosti ter tudi drugi pozitivni stranski učinki: od
novih investicij, delovnih mest, čistejšega zraka in
manjše geopolitične odvisnosti od uvoza energetov.
Sredozemlje ima v svojem južnem delu ogromen
potencial za izrabo sončne energije, povsod ob obalah
potencial za vetrno energijo, mnoge pokrajine pa velike
možnosti za izrabo biomase. Pa ne gre le za področje
energetike, veliko lahko k zmanjšanju vplivov na
podnebje prispeva tudi kmetijstvo in gozdarstvo, tako
na otokih kot na celini. Bolj optimirane in trajnostne
kmetijske prakse lahko hkrati povečajo prehransko
varnost in zmanjšajo negativne učinke za okolje in
prispevajo tudi k bolj trajnostnemu turizmu.
Za trajnostno energetsko prihodnost potrebujemo
voljo, znanje in pa sodelovanje. Projekti, ki povezujejo
dežele med seboj, da lažje izmenjavajo inovativne ideje,
znanje, izkušnje in da skupaj ustvarjajo vizijo
energetsko samozadostnega in okolju prijaznega
Sredozemlja, so pomeben korak v pravo smer. Samo s
sodelovanjem se lahko premosti ovire, ki jih
predstavljajo pomanjkanje politične volje ali
tehnološke in birokratske ovire. Projekt COMPOSE je
pokazal tudi pomen lokalne ravni pri oblikovnaju
rešitev za prihodnost. Pozitivna naravnanost projekta
je izjemno pomembna v času, ki ga živimo. S tako
naravnanostjo lahko v reševanju velikih problemov
najdemo tudi priložnosti in sprožilce
za trajnostni razvoj in povečevanje
družbene blaginje.
Lučka Kajfež Bogataj

Energija je za obstoj in razvoj človeka poleg zraka, vode
in hrane, najpomembnejša dobrina. Energija poganja
celoten razvoj in njena dostopnost usmerja evolucijski
ciklus na zemlji. S tehnično - ekonomskim razvojem in
dvigom osebnega standarda bodo te potrebe vse večje.
Tako bo kmalu dosežena in presežena meja okoljske in
prostorske vzdržnosti. Korak uravnoteženja in modelne
sprejemljivosti koriščenja naravnih virov pa bo od
človeka zahteval visoko osveščenost in »asketsko držo«
pri osebni porabi.
Vse več naselij in mest razmišlja, kako čim bolj
trajnostno upravljati s svojimi viri. Pri tem želijo čisto
pitno vodo, čist zrak, trajnostno električno energijo in
čim bolj urejeno središče na čim ugodnejši način.
Obnovljivi viri energije (OVE) postajajo ključni za
doseganje naraščajočih energetskih potreb sodobne
družbe. Tehnologije za pridobivanje energije iz OVE se
zelo hitro razvijajo, kar prinaša nove možnosti tudi za
dekarbonizacijo lokalnih energetskih sistemov.
Mediteranski prostor je glede na klimatske in
topografske pogoje izredno raznolik. Stopnja
vključevanja obnovljivih virov je na samem začetku,
čeprav razpolaga s številnimi naravnimi viri za
potencialno visoko stopnjo energetske samooskrbe.
Sedanje stanje poziva k uporabi potencialov OVE.
Uvajanje OVE in ukrepi energetske učinkovitosti so
neločljivo povezani z inoviranjem družbe, ne samo s
tehničnega, temveč tudi s socialnega vidika. Takšni vidik
pa zahteva drugačen pristop pri načrtovanju razvoja z
uporabo obnovljivih virov energije in energetske
učinkovitosti. Ta posega v bistvo individualnega
poslovnega načrtovanja in načina prenosa lokalnih
(regionalnih, državnih) vizij v konkretne razvojne
priložnosti. Vse aktivnosti morajo prispevati k večji
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zmogljivosti trajnostnih obnovljivih virov energije,
ki se načrtujejo na ravni nosilcev odločanja in na
ravni strokovnega načrtovanja. S spremembo
dojemanja obnovljivih virov energije in energetske
učinkovitosti sektorske politike na horizontalnih
načelih, bodo naložbe pridobile na privlačnosti za
vlaganje in spodbujanje novih poslovnih modelov,
tehnološkega razvoja na področju zelene energije,
krepitvi zelenega gospodarstva na makro in
mikro ravni.
V zaključni publikaciji, ki je pred vami, projekt
COMPOSE predstavlja holistična načrtovalska
orodja na nivoju občin in regij Mediterana, ter
priporočila pristopa pri razvojnem načrtovanju
intenzivnejšega vključevanja obnovljivih virov
energije in ukrepov energetske učinkovitosti.
Partnerji v projektu so naredili velik korak naprej v
razmišljanju in krepitvi pomena izkoriščanja
lokalnih virov energije na poti, ki vodi k večji
trajnostni energetski oskrbi in zmanjšanju tveganja
energetske revščine.
Ostajajo pa še števili izzivi, o
katerih partnerji COMPOSE
razmišljajo danes, za nove
projektne priložnosti v prihodnje.

POVEZANOST,
PARTNERSTVO,
UPRAVLJANJE
VIROV

Dr. Stane Klemenčič
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Projekt COMPOSE gradi
skupne energetske rešitve
PODEŽELSKE SKUPNOSTI S POZITIVNO ENERGIJO

8. OSVEŠČANJE, PROMOCIJA, KOMUNIKACIJA IN

1. OPREDELITEV PROBLEMA

RAZŠIRJANJE REZULTATOV

Cilj je poenostavitev ter iskanje pravih prioritet, ki

Ta horizontalen ukrep ima namen doseči čim večjo

omogočajo uporabo obnovljivih virov energije in

skupino ljudi, ki ukrepe energetske učinkovitosti

ukrepov energetske učinkovitosti ter hkrati prispevajo

in obnovljive vire energije uporabljajo v praksi.

k socialno- ekonomskemu in tehnološkemu razvoju.

Projekt COMPOSE temelji na obstoječih izkušnjah,

Za spremljanje in doseganje vpliva pilotnih

dobrih praksah in prenosu znanja, ki prihaja iz

aktivnosti v lokalnih skupnosti, smo se partnerji

različnih delov Mediterana ter projektov, ki jih

sporazumeli o skupnih indikatorjih, ki

financira Evropska unija. Predstavlja holističen

upoštevajo okoljski, energetski in gospodarski

7. MONITORING IN EVALVACIJA

Angažiranost širše javnosti ter različnih

pristop pri načrtovanju povečane rabe obnovljivih

vidik, hkrati pa nismo pozabili tudi na kazalnike

Učinek projekta merimo s predhodno

deležnikov v procesu sprejemanja

virov energije na način, ki predvideva razvoj

socialnega kapitala, ki se kažejo v življenjskem

določenimi kazalniki, spremljanje

energetskih dobavnih verig ter izkoriščanje

standardu, gospodarski rasti in trajnosti.

projekta pa izboljša celoten proces

lokalnih potencialov. COMPOSE model smo pilotno

Med izvajanjem projekta smo dosegli zelo

2. KREIRANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
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lokalnih načrtov je ključna. Participativni
pristop, ki vključuje izkušnje, znanje in

načrtovanja. Projekt postane

hkrati skrbi za vključevanje javnosti je
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testirali v 11 mediteranskih regijah: V Sloveniji, na

široko skupino deležnikov, ki so s svojim

uspešnica, če rezultate projekta

Cipru, v Franciji, Grčiji, Italiji, na Portugalskem,

znanjem pripomogli k sprejemljivosti pilotnih

znamo dobro predstaviti in utemeljiti.

Španiji, Hrvaški, Albaniji, Bosni in Hercegovini ter

projektov na lokalnem nivoju.

Taki projekti postanejo primer dobre

projekt ima svoje zahteve, vendar pa z

prakse tudi za druge.

izbiro pravih členov, ki sestavljajo lokalno

Črni gori.

6. IZVEDBA PROJEKTA

V tej fazi ideje postanejo uresničljive.
Seveda je predhodno potrebna

Projekt COMPOSE je povezal široko skupino deležnikov v 11 mediteranskih regijah.

3

6
5

4

vedno koristen, hkrati pa zmanjša
možnosti nastajanja konfliktov. Vsak

akcijsko skupino, lahko bistveno
prispevamo k sprejemljivosti projekta.

3. LOKALNI AKCIJSKI NAČRT

tehnična pomoč ali podpora ter

Lokalni energetski načrt vključuje dolgoročno

ustrezna dokumentacija, ki včasih

strategijo ter načrt aktivnosti. Dobro zastavljen

vključuje tudi administrativna

in uravnotežen načrt pripomore k višjemu

dovoljenja.

življenjskemu standardu krajanov ter k
racionalni rabi naravnih virov, socialni koheziji
in ekonomskemu napredku lokalne skupnosti.
5. KREIRANJE LOKALNEGA PARTNERSTVA

Kreiranje lokalnega partnerstva pripomore k

4. OPOLNOMOČENJE POLITIK IN VKLJUČITEV

uresničitvi in konkretizaciji načrta. Lokalno

LOKALNIH POTENCIALOV

partnerstvo izdela načrt oziroma oblikuje

Sredstvi za opolnomočenje politik sta

podjetniško iniciativo, ki poskrbi za izvedbo

osveščanje in izobraževanje ljudi, ki skupaj s

aktivnosti.

primeri dobrih praks pripomoreta k hitrejšemu
uresničevanju dolgoročnih ciljev.
7

PODEŽELSKE SKUPNOSTI S POZITIVNO ENERGIJO

Z gozdom korak bliže
do 1,5°C
Lesna biomasa bi na podeželju lahko v celoti nadomestila

Občina Srebrenik leži v območju

fosilna goriva. Lokalni akcijski skupini v občinah Zreče in

Dinarskega gorovja in je

Slovenska Bistrica sta prepoznali potencial lokalnih gozdov.

GLAVNI CILJ:

tradicionalno industrijsko

GLAVNI CILJ:

Študija izvedljivosti kaže, da je že zelo v kratkem času mogoče

Vključiti lokalno akcijsko skupino

območje, bogato s številnimi

Izboljšati kakovost zraka in

prihraniti 150 t ogljikovega dioksida letno. Projekt hkrati

za razvoj lokalne ekonomije.

mineralnimi surovinami kot so

ustvariti nova delovna mesta.

prispeva k izkoriščanju potencialov Pohorja, ki sodi med

arzen, nikel, kobalt, premog in

območja varovane narave. Majni zaselki lahko z vključitvijo

SPECIFIČNI CILJI:

gradbeni kamen. Zaradi svoje

SPECIFIČNI CILJI:

lokalnih kmetij in podjetij v celoti postanejo energetsko

• D
 vig osveščenosti o pomenu

geografske pozicije in drugih

• Ustanoviti

kooperativo za

samooskrbni. Investicija v občini Slovenska Bistrica vključuje
prenovo obstoječe športne dvorane tako, da se bo približala
statusu nič-energijske stavbe.

kakovosti lesnih goriv;
• I zboljšanje delovanja lokalnih
oskrbnih verig;
• I zkoriščanje biomasnega

danosti, so v Srebreniku doslej

oskrbo z obnovljivimi viri

uporabljali daljinsko ogrevanje
na premog. Ta sistem je sedaj

energije;
• Izboljšati

gospodarjenje z

zastarel, neučinkovit, hkrati pa

lokalnimi energetskimi viri.

potenciala na območjih Natura

močno onesnažuje zrak. Lokalna

2000.

akcijska skupina, ki so jo oblikovali

Občina Srebrenik išče možnosti

v okviru projekta COMPOSE, je

sofinanciranja za investicijo v

Dobro gospodarjen gozd je

postavila temelje za nov daljinski

daljinsko ogrevanje.

zagotovilo za energetsko oskrbo in

sistem ogrevanja, ki bo izkoriščal

energetsko neodvisnost podežel

lesne sekance iz lokalnih gozdov.

PREDVIDEN UČINEK DO LETA

skih območij. V Sloveniji so gozdovi

V projektu so predlagali projekt

2030:

najbolj obetaven energetski vir.

celovite obnove ogrevalnega

• Letni prihranek emisij CO2:

sistema za mesto Srebrenik v

Poraba 255 t v obliki biomase;

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

okviru javno- zasebnega

emisije 4.200 toe

• Letni prihranek CO2: 84 t;

partnerstva. Inovativen poslovni

• Letna proizvodnja toplote iz

model predvideva vzpostavitev

OVE: 252.778 kWh;
• Letni prihranek energije zaradi
sprejetih ukrepov energetske

• Letna proizvodnja električne
energije iz OVE: 726.000 MWh

lokalne oskrbne verige in
zagotavlja vključitev
kompetentnih partnerjev.

učinkovitosti: 107.963 kWh.
SREDINA: Delegacija iz občine Srebrenik je obiskala vodilnega

partnerja v Mariboru ter biomasne centre v Sloveniji.
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Biomasa: Izziv za
podeželje
Granollers je znan kot tradicionalno kmetijsko območje. V
projektu je bil identificiran kot potencialna občina za izvedbo
pilotnega projekta v zvezi z obnovljivimi viri energije. Uporaba

GLAVNI CILJ:

lokalne biomase ter možnosti prihrankov zaradi učinkovitejše

Razvoj možnosti za lokalne

rabe energije so bile prepoznane v štirih ustanovah: v stari šoli, v

investicije v ukrepe učinkovite

pisarni oddelka za kmetijstvo ter v domu krajanov in stadionu v

rabe energije ter pilotne projekte z

kraju Palou. Prikazane dobre prakse bodo spodbudile izvedbo

uporabo obnovljivih virov energije.

mikro investicij ter pripomogle k spremembi navad občanov.

Gorske vasice na Kreti so pozimi zasnežene. Zime so hude, vetrovne in mrzle. Gospodinjstva se večinoma
SPECIFIČNI CILJI:

ogrevajo s tradicionalnimi kamini na drva. Tehnična univerza na Kreti je analizirala vpliv tradicionalnih

• Vključitev lokalnih deležnikov v

kaminov na kakovost zraka v prostorih in v zunanjem zraku v vasi Anogia ter izvedla izobraževanja za lokalne

izvedbo ukrepov URE in OVE;

prebivalce o načinih in izbiri učinkovitejših in okoljsko sprejemljivejših sistemih ogrevanja. Metodologija, ki je

• Dvig

osveščenosti o koristih
izvedenih ukrepov;
• Povečanje

deleža obnovljivih
virov v skupni porabi energije.

uporabna tudi širše, sloni na socialnih, ekonomskih in ekoloških učinkih uporabe lesne biomase. Statistične
analize podatkov in meritve, ki so bile izvedene v okviru pilotne študije v Anogii ter praktične izkušnje so
zbrane v praktičnem vodniku o sistemih ogrevanja ter uporabi lesne biomase za ogrevanje. Izdelana je bila
tudi študija izvedljivosti o možnostih proizvodnje lesnih peletov iz lokalne biomase.

V promocijsko kampanjo v kraju
Palou je bilo vključenih več kot 90
lokalnih prebivalcev in ostalih

GLAVNI CILJ:

deležnikov.

Dvig stopnje energetske neodvisnosti

lesne biomase za ogrevanje;
• Seznanitev

lokalnih akterjev s

z lahkoto prenosljiv model za gorska
podeželska območja.

v gorskih vaseh z izkoriščanjem

poslovno priložnostjo za

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

biomasnih ostankov iz lokalnega

vzpostavitev proizvodnje lesnih

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

• L
 etna proizvodnja energije iz

okolja za uporabo v majhnih kurilnih

peletov;

• Letna

proizvodnja 5.000 m3

OVE: 30.000 kWh

napravah na lesne sekance.

• Zmanjšanje

stroškov ogrevanja za
podeželska gospodinjstva.

SPECIFIČNI CILJI:
• Osveščanje prebivalcev in
ZGORAJ LEVO: Deležniki razpravljajo o potencialih

uradnikov o učinkovitejši izrabi

biomasnih ostankov
• Letni

prihranek emisij CO2: 13,2 t
• Letna

proizvodnja toplotne energije

Poslovni model za vzpostavitev

iz OVE: 186.000 kWh

lokalne proizvodnje lesnih peletov je

obnovljivih virov energije v Granollersu.
SPODAJ: Naravni park Biovilla.
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Osveščenost spreminja
navade

Analiza potencialov v kraju

GLAVNI CILJ:

Palou je pokazala dodatne

• Razvoj lokalnih investicijskih

možnosti glede učinkovite

potencialov za izvedbo

rabe energije in uporabe

pilotnih projektov z uporabo

obnovljivih virov energije.
Strategije in razvojni načrti so
GLAVNI CILJ:

nujni za kasnejšo realizacijo

in spodbujanje potencialnih

• Sprememba navad prebivalcev in

projektov ter črpanje finančnih

mikro investicij URE in OVE.

šoloobveznih otrok v zvezi z

sredstev. Projekt COMPOSE je

recikliranjem;

uspel povezati tri sektorje:

SPECIFIČNI CILJI:

kmetijstvo, industrijo in

• Prihranki energije v javnih

• Izboljšanje kakovosti življenja, čistejši

Nov, “pameten” sistem uporabe odpadnega
jedilnega olja, ki so ga uvedli v mestu Rethymno,

zrak in ohranjeni vodni viri zaradi manjše

stanovanjski sektor.

uporabe fosilnih virov;

Partnerski sporazum

• Nove priložnosti za zaposlitve in nove
poslovne priložnosti za investicije.

izboljšuje učinkovitost upravljanja z odpadki in

predvideva investicijski
program ter načrt aktivnosti.

za obnovljive in trajnostne energetske sisteme pri

• Povečana stopnja reciklaže odpadnega

udeležbo partnerjev, ki jih

odpadnega jedilnega olja za predelavo v biodizel. V
zbiralnike odpadnega olja so inštalirali 30
senzorjev ter jih povezali preko GSM signala.
Senzorji prepoznajo nivo polnjenja in lokacijo ter
preko računalniške aplikacije predlagajo optimalen

• Varno ravnanje z odpadnim jedilnim
oljem;
• Dvig osveščenosti prebivalcev o koristih
reciklaže jedilnega olja;
• Vzpostavitev lokalnih energetskih
sinergij.

čas praznjenja posod. Hkrati opozarjajo na

koordinira oddelek za okolje,
zelene površine in ekonomsko
promocijo pri mestnem uradu

• Povečanje deleža obnovljivih
virov v skupni porabi energije;
• Zmanjšanje energetske
odvisnosti.

mesta Granollers. To je
ključnega pomena za

Pristop od spodaj navzgor je

povezanost kmetov s krajani

sestavljanka številnih majhnih

območja Palou.

koščkov, ki pripomorejo k
realizaciji projekta.

povišane temperature in druge nepredvidene

Regija Rethymno zbira odpadno jedilno olje

dogodke. Ta pametni sistem omogoča optimalno

na 20 lokacijah.

učinkovitost zbiranja ter prihrani stroške. Manj

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:
• Letni prihranek emisij CO2: 212 t

obhodov pri zbiranju pomeni tudi manj izpustov

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

toplogrednih plinov. V pilotni postavitvi spremlja

• Letni prihranek emisij CO2: 17 t

tako tehnične vidike predelave olja v biodizel ter

• Letni prihranek energije: 480.000 kWh

učinke zbiranja odpadnega olja na lokalno

za odločitve v ukrepe URE in OVE;
prednostih OVE;

zagotovljena z aktivno

deležniki predlagal operativno shemo za zbiranje

primestnih območjih;
• Spodbujanje lokalnih deležnikov
• D vig osveščenosti o

SPECIFIČNI CILJI:
jedilnega olja;

zgradbah v podeželskih in

Trajnost partnerstva je

hkrati skrbi za promocijo čistih goriv. Laboratorij
Tehnični univerzi Kreta je v sodelovanju z lokalnimi

ukrepov URE in OVE;
• Sprememba navad prebivalcev

• Letna proizvodnja električne
energije iz OVE: 208.000 kWh;
• Letna proizvodnja toplote iz
OVE: 815.523 kWh

ekonomijo in na okolje.
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Energetska revščina je socialni
problem. Je naš problem!
Stara mediteranska mesta z ozkimi ulicami in barvnimi polkni na oknih so
čudovita. Problemi, s katerimi se soočamo v mestnih jedrih, so prazne
stavbe, staranje prebivalcev in slabšanje stanja stavb. Gospodinjstva z
nizkimi prihodki največkrat živijo v razpadajočih stavbah ki so energijsko
potratne. S ciljem znižanja stopnje energetske revščine so v provinci AlpesCote d'Azur v okviru projekta COMPOSE opravljali energetske preglede ter
izdelali energetski načrt s podrobnejšim seznamom potrebnih ukrepov
energetske učinkovitosti ter možnosti uporabe obnovljivih virov energije.
Lokalne skupnosti so z odobravanjem podprle tržno analizo, ki predvideva

"MREŽA
LOKALNIH
DELEŽNIKOV
SKUPAJ ZA
ZMANJŠANJE
ENERGETSKE
REVŠČINE."

ukrepe za omilitev energetske revščine.
Promocijska kampanja v
območju Palou je bila izvedena z

GLAVNI CILJ:

namenom spodbujanja

• Nove možnosti za lokalne

varčevanja z energijo ter razvoja
projektov z uporabo OVE.
GLAVNI CILJ:
• Zmanjšanje porabe energije v
gospodinjstvih;
• Spodbujanje zelene ekonomije;

• Podpora lokalnim podjetjem,
obrtnikom za oblikovanje
individualnih rešitev v
gospodinjstvih;

• Aktiviranje kolektivne dinamike za
uporabo ukrepov URE in OVE.

obnovljivih virih energije vključenih

• Zmanjšanje energetske
odvisnosti.

• Sprememba navad prebivalcev

Konzorcij je uporabil metodo

ter spodbujanje mikro investicij

V regiji Palou smo izvedli osem

gospodinjstvom in posredna

ESTALGIA, ki so jo poimenovali

v izvajanje ukrepov URE in OVE.

informativno-izobraževalnih

podpora 500 gospodinjstvom;

“D.E.Palou” (Denomination of

• Energetsko knjigovodstvo v 20
gospodinjstvih;
• Letni prihranek energije 40.000

V informacijsko kampanjo o

investicije v ukrepe UVE in OVE;

rabi energije;

KWh oziroma 4.000 EUR;
• Vključenih 45 socialnih delavcev,

delavnic in promocijo OVE.

Energy Palou) s ciljem

SPECIFIČNI CILJI:

zmanjšanja energetske revščine

• Prihranek energije v javnih

in posledično podpore lokalnim

zgradbah na podeželju in v

investicijam v ukrepe URE in

primestnih območjih;

OVE. Glavne aktivnosti

• A ktiviranje lokalnih

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:
• Prihranki energije v 11 javnih
zgradbah: Letni prihranek pri
porabi električne energije:

SPECIFIČNI CILJI:

800-1000 ljudi; Podprli smo okrog

obrtnikov in karitativnih

vključujejo dizajn in

deležnikov za izvajanje

2.803 kWh, 5.241 kWh pri

• D vig osveščenosti o energetski

100 gospodinjstev!

organizacij;

implementacijo osmih

ukrepov URE in OVE;

porabi plina ter 418 m3 pri

tranziciji in vključitev prebivalcev v

• Nadaljevanje z načrtovanjem

informativno- izobraževalnih

konkretne ukrepe s pomočjo

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

ukrepov energetske učinkovitosti

delavnic v območju Palou. Pri

lokalnih skupnosti;

• Neposredna pomoč 40

v ranljivih gospodinjstvih.

tem je bila izvedena tudi analiza

• D vig osveščenosti o
prednostih ukrepov OVE;
• Povečanje deleža OVE v skupni

porabi vode
• Vključitev več kot 90
deležnikov.

prihrankov v 11 javnih zgradbah.
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Preprosto povedano,
sonce je velika baterija

Občina Lakatamia se sooča z ogromno porabo
GLAVNI CILJ:

energije, predvsem zaradi hlajenja in ogrevanja

• N
 ove možnosti za lokalne inve

občinske stavbe. Predlog pilotne aktivnosti je

GLAVNI CILJ:

zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 v dveh

• P
 ovečanje energetske učinkovitosti;

javnih zgradbah. V ta namen so izvedli inštalacijo

• Z
 manjšanje toplogrednih plinov;
• E
 nergetsko učinkovitost porabnikov

sticije v ukrepe UVE in OVE;
• Sprememba

navad
prebivalcev ter spodbujanje

sistema spremljanja porabe energije BEMS

Stavba Can Cabanyes in javni center Can Muntanyola v občini Granollers

mikro investicij v izvajanje

(Building Energy Management System), ki

sta opremljena z novo sončno elektrarno, postavljeno na strehi zgradb. V

ukrepov URE in OVE.

omogoča identifikacijo največjih porabnikov

skladu s predhodno izdelano analizo potencialov pričakujemo prihranke

energije v dveh občinskih zgradbah, hkrati pa

energije;
• Izvedba informacijsko- učnih kampanj za
varčevanje z energijo;

energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ekonomski prihranek.

SPECIFIČNI CILJI:

omogoča optimalno delovanje naprav, ki

• Nova znanja za upravljanje sistema BEMS;

Investicijo je omogočila občina Granollers iz lastnega proračuna.

• Prihranek energije v javnih

porabljajo energijo. Energetski tim na občini

• Sprememba navad uporabnikov znotraj

zgradbah na podeželju in v

stalno spremlja delovanje sistema ter skrbi za

primestnih območjih;

zmanjšano porabo energije ter optimizacijo

stavb.

procesov. Izvedli so tudi izobraževanja, ki bodo

SPECIFIČNI CILJI:

deležnikov za izvajanje

pripomogla k spreminjanju navad uporabnikov ter

• D
 vig osveščenosti o prednostih različnih

ukrepov URE in OVE;

posredno k zmanjšani porabi energije.

• A
 ktiviranje lokalnih

• D vig osveščenosti o
prednostih ukrepov OVE;
• Povečanje deleža OVE v
skupni rabi energije;

sistemov porabe energije;
• M
 onitoring porabe energije;
• I zobraževanje uporabnikov stavbe;
• C
 iljna nadgradnja opreme v stavbi s ciljem
manjše porabe energije.

• Zmanjšanje energetske
odvisnosti;

BEMS je inovativen sistem za spremljanje in
zmanjšanje porabe energije.

Mesto Granollers je izvedlo
investicijo v energetsko samo

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

oskrbni sistem javne zgradbe.

• Nadgradnja dosedanje sončne elektrarne na

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

• Letni prihranek emisij CO2: 225 t

• L
 etna proizvodnja energije

• Letna proizvodnja električne energije iz OVE:

strehi javnega centra s 3 kW na 5kW

17.000 kWh energije iz
solarne elektrarne
(konkreten potencial na

257.000 KWh
• Letni prihranek energije zaradi ukrepov
URE: 830.000 kWh

osnovi energetskih potreb je
še potrebno določiti)
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Vetrna energija - še eno
darilo narave

Polje vetrnih elektrarn Krnovo je največja
energetska investicija v Črni gori od leta 1980.
Vetrnice z inštalirano močjo 72 MW proizvedejo letno
med 200 in 230 GWh elektrike. V okviru projekta
COMPOSE je bila izvedena dolgoročna analiza

Kreta je otok, ki ni povezan z zunanjo energetsko

trajnosti, analiza vpliva ter ekonomska analiza na

mrežo. Kljub temu gradnja sistemov z uporabo OVE

izračunano ceno energije za 12 let. Vetrna elektrarna

nima potrebne podpore. Laboratorij za obnovljive

GLAVNI CILJ:

Krnovo prispeva h krožni ekonomiji ter oskrbi

in trajnostne energetske sisteme pri Tehnični

• P
 ovečanje proizvodnje energije iz OVE v

prebivalcev z elektriko, hkrati pa je generator novih

univerzi Kreta je raziskoval potencial OVE v regiji
Rethymno ter razvil inovativno metodologijo za
identifikacijo potencialov OVE, ki deluje na osnovi
multi- kriterijske analitike. Da bi prikazali pozitiven
učinek majhnih naprav, ki uporabljajo OVE, so
razvili spletno orodje, ki omogoča hiter izračun
upravičenosti investicije kot razvojne priložnosti. V
ta namen so izvedli izobraževanja ter priročnik z

lokalni skupni porabi energije;
• Z
 manjšanje toplogrednih plinov zaradi manjše
uporabe fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike;
• I zboljšanje kakovosti življenja zaradi
čistejšega zraka;

delovnih mest ter promotor zelene ekonomije.
Pričakujemo, da bo vetrna elektrarna vplivala na
mehanizme spodbujanja nadaljnjih investicij v
obnovljive vire in napredek na področju zelene
energetike v Črni gori.

• Z
 manjšanje stroškov za energijo v
gospodinjstvih zaradi samooskrbe;
• S
 podbujanje lokalnega razvoja.

najpogostejšimi vprašanji in odgovori.
SPECIFIČNI CILJI:

"DA BI PRIKAZALI POZITIVEN UČINEK
MAJHNIH NAPRAV, KI UPORABLJAJO
OVE, SO RAZVILI SPLETNO ORODJE,
KI OMOGOČA HITER IZRAČUN
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE KOT
RAZVOJNE PRILOŽNOSTI."

• Raziskovanje

potenciala OVE na lokalnem
nivoju;
• Dvig

osveščenosti o majhnih napravah na
OVE za spodbujanje lokalnega razvoja;
• Priložnosti

za investicije za lokalna podjetja

GLAVNI CILJ:
toplogrednih plinov;

Analiza učinkov bo

• Nova delovna mesta;

pokazala upravičenost

• Nove poslovne priložnosti.

nadaljnjih investicij v

in strokovnjake.

vetrne elektrarne.
SPECIFIČNI CILJI:

Metodologija omogoča optimalno določitev

• D vig osveščenosti ljudi;

PREDVIDEN UČINEK DO

lokacije za potencialne investicije v sisteme OVE.

• Povečanje deleža Ove v

LETA 2030:

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

• Ustanovitev kooperative

skupni rabi energije;
• Letni prihranek emisij CO2: 22.450 t;
• Letna proizvodnja električne energije iz OVE:
84.510 MWh;

18

lokalno ekonomijo.

• Zmanjšanje emisij

za oskrbo z OVE;
• Ugotovitev vpliva
tovrstnih projektov na

• Letni prihranek emisij
CO2: 510.000 t;
• L
 etna proizvodnja
električne energije iz OVE:
220.000 MWh;
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Stara mesta
imajo dušo
Občina Giove v Umbriji je bila prvič omenjena v 12.
stoletju. Mesto leži na griču ob reki Tiberi in je za
turiste in obiskovalce vse leto atraktiven kraj.

GLAVNI CILJ:

Pomen inovativnih energetskih rešitev, ki

• D
 vig lokalne energetske neodvisnosti;

upoštevajo staro arhitekturo in so hkrati

• S
 prememba dnevnih navad občanov in

trajnostne, narašča. V pilotnem projektu je občina
investirala v majhno sončno elektrarno na strehi

turistov v zvezi s porabo energije;
• Z
 manjšanje emisij toplogrednih plinov;

občinske hiše. Namen aktivnosti je spodbuditi

Capalbio je živahno srednjeveško mesto na jugu

občane za investiranje v solarne sistema na

SPECIFIČNI CILJI:

pokrajine Maremma. Prva omemba tega mesta

zgodovinskih stavbah ter spodbuditi okoliške kraje

• D
 vig osveščenosti prebivalcev mesta in

k posnemanju tega zgleda.

sega v bronasto dobo, zato je privlačno za turiste in

GLAVNI CILJ:

turistov o integraciji solarnih sistemov v

obiskovalce. Kampanja o ukrepih energetske

• D
 vig lokalne energetske neodvisnosti;

zgodovinske zgradbe;

učinkovitosti je bil velik izziv, saj smo turistom in

• S
 prememba dnevnih navad občanov in

• P
 ovečanje deleža OVE v skupni rabi
energije;
• P
 rihranek energije in nadaljevanje z ukrepi
energetske učinkovitosti v mestih;

obiskovalcem želeli predstaviti ukrepe energetske
učinkovitosti in jih osvestiti o možnostih uporabe

turistov v zvezi s porabo energije;
• Z
 manjšanje emisij toplogrednih plinov;

obnovljivih virov energije v skupni energetski
porabi. V ta namen je bila na strehi občinske

V promocijsko kampanjo v občinah Capalbio in

zgradbe inštalirana fotovoltaična elektrarna.

Giove smo vključili več kot tisoč ljudi.

Interes prebivalcev za solarne sisteme, ki

Energetski razvojni načrt je usmerjen v

so integrirani v zgodovinsko pomembne

kratkoročne in srednjeročne aktivnosti. O

Občina Capalbio je investirala v sončno

stavbe narašča.

proizvodnji energije iz sončne elektrarne so ljudje

elektrarno moči 19,5 kW, inštalacijo toplotne

obveščeni preko velikega ekrana, ki prikazuje

črpalke moči 50,0 kW, z novimi LED svetilkami

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

dnevne prihranke toplogrednih plinov ter

pa so nadomestili energetsko potratne

• Inštalacija PV naprave moči 75 kW,

proizvodnjo energije iz sončne elektrarne.

svetilke v stavbi osnovne šole.

vključno z LED javno osvetlitvijo;

Multiplikativni učinek projekta COMPOSE je bila

• Letni prihranek emisij CO2: 78 t;

inštalacija dveh novih naprav, financiranih iz

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

• Letna proizvodnja električne energije iz

italijanskega Kyoto sklada: to je sončna elektrarna

• Letni prihranek emisij CO2: 175 t;

in toplotna črpalka, inštalirana v osnovni šoli

• L etna proizvodnja električne energije iz

OVE: 110.000 kWh;

Capalbio.

OVE: 304.500 kWh;
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Živimo naravo,
ohranimo jo!

OKROG 50 % SKUPNE
ENERGIJE PROIZVEDEMO IZ
OBNOVLJIVIH VIROV, TO PA
ZADOŠČA ZA ZALIVANJE 3,5
HA SADOVNJAKOV.

Dvoje pilotnih aktivnosti, ki so bile izvedene na Portugalskem: v naravnih

proizvajalcem v regiji. Naslednja

GLAVNI CILJ:

aktivnost kooperative je upravljanje

• D vig lokalne energetske

s semeni. V dehidratorju namreč
preskočijo nekatere naravne

občanov in turistov v zvezi s

pogozdovanje površin, ki so bile

porabo energije;

GLAVNI CILJ:

Biovilla je kooperativa za

prizadete zaradi gozdnih požarov

neposredno na obiskovalce. Cilj pilotnega projekta je energetska

• D vig lokalne energetske

trajnostni razvoj v okviru

ter s tem povečujejo biološko

naravnega parka Serra da

pestrost območij.

ki je uporaben v vsakodnevnem življenju. Living lab obiskovalcem

neodvisnosti;
• Sprememba dnevnih navad

• Sprememba dnevnih navad

procese ter omogočajo hitrejše

parkih Sesimbra (Herdade da Mesquita) in Biovilla, je bilo naslovljenih
neodvisnost s pomočjo tako imenovanega živega laboratorija (Living lab),

neodvisnosti;

• Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov;

Arrábida. Deluje na 55 ha površin,

SPECIFIČNI CILJI:
• Dvig osveščenosti prebivalcev

omogoča neposreden stik s predstavljeno tehnologijo in tako opravlja

občanov in turistov v zvezi s

ukvarjajo pa se z eko turizmom,

svojo pedagoško vlogo v predstavljanju ekonomskih, poslovnih in

porabo energije;

izobraževalnimi aktivnostmi in

mesta in turistov o integraciji

tehnoloških rešitev. V obeh primerih je preko digitalne platforme

• Zmanjšanje emisij

osveščanjem ljudi.

solarnih sistemov v

V okviru pilotnega projekta je bila

zgodovinske zgradbe;

mogoče spremljati porabo in proizvodnjo energije v realnem času. Ta

toplogrednih plinov;

informacija omogoča boljše načrtovanje uporabe opreme ter dvig
osveščenosti ljudi o racionalni rabi energije.
Naravni park Sesimbra je turistično območje, ki obsega 867 ha

inštalirana prenosna vodna
SPECIFIČNI CILJI:

črpalka na sončni pogon, ki jo je

• Dvig osveščenosti prebivalcev

mogoče uporabiti na vseh štirih

• Povečanje deleža Ove v
skupni rabi energije;
• Prihranek energije in

površin ter omogoča rekreacijo, oddih ter številne aktivnosti za podjetja,

mesta in turistov o integraciji

črpališčih znotraj parka. Namen

nadaljevanje z ukrepi

šole, organizirane skupine in individualne obiskovalce. Sončna

solarnih sistemov v

je bil povečati kmetijsko

energetske učinkovitosti;

zgodovinske zgradbe;

proizvodnjo, hkrati pa je črpalka

elektrarna je sestavljena iz 44 modulov na površini 71,9 m .
2

Proizvodnja čiste in obnovljive energije zadošča za 50 % potreb v
naravnem parku Sesimbra, kar je dovolj za zalivanje 3,5 ha sadovnjakov.

"INŠTALACIJA NI POSTAVLJENA LE ZARADI NIŽJEGA
ZNESKA NA POLOŽNICI, TEMVEČ JE DIDAKTIČNI
ELEMENT ZA OBISKOVALCE IN V PROJEKTU
PREDSTAVLJA DODANO VREDNOST."

• Povečanje deleža Ove v

na voljo za vse člane kooperative.

Oprema ne služi le Biovilli,

skupni rabi energije;

Kot didaktični element so nabavili

ampak je na voljo vsem ekolo

tudi solarni žar in kuhalnik, ki ni

škim pridelovalcem v regiji.

• Prihranek energije in
nadaljevanje z ukrepi

namenjen le kuhanju, ampak

energetske učinkovitosti;

predvsem za nepozabne vtise ob

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

obisku parka. V živ laboratorij so

• Letni prihranek emisij CO2: 2,9 t;

V naravnem parku Sesimbra je

dodali tudi solarni sušilnik,

• Letni prihranek energije zaradi

inštalirana sončna elektrarna

namenjen sušenju sadja,

moči 11,9 kW.

zelenjave, stročnic, začimb in

Inštalacija ni postavljena le zaradi nižjega zneska na položnici, temveč je

uporabe OVE: 7.311 kWh;
• Letni prihranek energije

čajev, ki jih ekološko pridelajo v

zaradi monitoringa: 480 kWh;

didaktični element za obiskovalce in v projektu predstavlja dodano

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

naravnem parku. Dehidrator ima

vrednost.

• Letni prihranek emisij CO2: 9,8 t;

socialno vlogo, saj ne služi le za

• Letna proizvodnja električne

pridelavo v Biovilli, temveč je na

TOP: Solar dryer for local products and PV plant

voljo vsem ekološkim

with 44 modules installed.

energije iz OVE: 21.619 kWh;

• Letni prihranek energije pri
sušenju v solarnem
dehidratorju: 2.000 kWh;
• Letna proizvodnja sončne
energije: 5.768 kWh;
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Ideja, načrt, akcija = navdih za
prihodnost

GLAVNI CILJ:
• Dvig

lokalne energetske
neodvisnosti;
• Sprememba

navad različnih

Na Hrvaškem so energetski razvojni načrti del

ciljnih skupin od splošne javnosti

prostorskih načrtov. V okviru projekta COMPOSE je bil

(zmanjšana poraba) do odloče

izdelan energetski investicijski načrt za županijo

GLAVNI CILJ:

valcev (razumevanje prednosti

Koprivnica- Križevci. Uporabili smo princip več

Energetski investicijski načrt je namenjen

oziroma odločanje o uporabi

nivojskega upravljanja ter ugotavljali možnosti

doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih

energije kot horizontalen princip

nadgradnje, kar je bil poseben izziv. Uporaba različnih

plinov s prihranki energije in uporabo OVE.

v okviru razvojnega načrtovanja)

finančnih modelov je inovativna praksa, ki je uporabna
zlasti v majhnih občinah in na podeželju. S pomočjo

SPECIFIČNI CILJI:

SPECIFIČNI CILJI:

sektorskega pristopa smo povezali posamezne

Z energetskim investicijskim načrtom želimo

• Nadgradnja

obstoječega sistema

projekte, ki so podobni z vidika tehnologije, velikosti ali

povečati delež OVE v skupni porabi energije.

ogrevanja v javnih in zasebnih

pri naslavljanju ciljnih skupin. Vsi projekti prispevajo k

Regija je namreč energetsko odvisna od

stavbah z uporabo tehnologije

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, h kakovosti

fosilnih goriv (še posebno od zemeljskega

popolnega izgorevanja lesne

življenja v regiji in k povečanju energetske neodvisnosti.

plina) in beleži relativno visoko porabo energije

Vse aktivnosti so bile izvedene v sodelovanju z

v zasebnem in javnem sektorju. V projektu

lokalnimi skupnostmi, energetski investicijski načrt pa

želimo z dobrimi praksami v javnem sektorju

Glavni cilj pilotnega projekta, ki je bil izveden v občini Manza,

reciklaža organskih odpadkov;

predvideva mulitiplikativni učinek, ki se kaže npr. v

vplivati na odločitve v zasebnem sektorju.

je dvig osveščenosti o pomenu toplogrednih plinov, možnosti

• Dvig

osveščenosti občin v regiji

zmanjšanju svetlobnega onesnaženja, izboljšanju

zmanjšanja emisij in njihovega škodljivega vpliva na okolje.

Kamza ter doseganje prihrankov

delovnega okolja, novih delovnih mestih itd. V okviru

Županija Koprivnica- Križevci načrtuje

Pilotni projekt je imel namen povečati energetsko neodvisnost

energije v občinskih zgradbah.

priprave energetskega investicijskega načrta je REA

investicije v vrednosti 21 milijonov EUR .

in spremeniti navade ljudi v zvezi s porabo energije in

sever identificirala investicijo v dve majhni solarni

emisijami toplogrednih plinov. Izvedena študija izvedljivosti za

Občina Manza je primer dobre prakse
za zmanjšanje stroškov energije.

elektrarni, ki sta pilotno nameščeni in tako

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

javno zgradbo predvideva uporabo biomase, pilotno pa so

predstavljata dodano vrednost investicijskemu načrtu

• Letni prihranek emisij CO2: 9.488 t;

instalirali kotel na lesno biomaso za ogrevanje otroškega

ter sta za širšo javnost primer dobre prakse.

• Letna proizvodnja energije iz OVE: 23.146

vrtca. Ta praktičen primer je primer dobre prakse in je lahko

PREDVIDEN UČINEK DO LETA 2030:

prenosljiv v ostale občine. Rezultat tega je povečana raba OVE

• L
 etni prihranek emisij CO2: 254 t;

in zmanjšanje emisije CO2. Tehnična študija s finančnimi

• Letna uporaba ostankov biomase:

MWh;
• Letna proizvodnja toplotne energije iz OVE:
12.508 MWh;
• Letni prihranek energije zaradi ukrepov
URE: 6.605 MWh;
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biomase;
• Povečana

stopnja rabe odpadkov in

podatki, ki je bila narejena v okviru projekta, predvideva
uporabo lesne biomase kot potencialnega vira ogrevanja za
javne zgradbe v regiji.

4,5 kWh/kg;
• Letna proizvodnja energije iz
OVE: 1.533 MWh.
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PODEŽELSKE SKUPNOSTI S POZITIVNO ENERGIJO

Memorandum o soglasju

Energetska tranzicija: Od globalne potrebe do
lokalne priložnosti
Preambula

predstavila dolgoročno vizijo »Čist planet za vse«. V

Človeštvo se sooča z globalno klimatsko krizo,

vseh teh dokumentih govorimo o konkurenčnem,

katere učinke že občutimo. Znanstveniki v poročilu

klimatsko nevtralnem gospodarstvu do leta 2050, ki

Mednarodnega medvladnega foruma o klimatskih

temelji na nizkoogljičnem gospodarstvu in

spremembah in globalnem segrevanju za 1,5°C,

energetskih politikah z uporabo modela energetske

ki je bil oktobra 2018, opozarjajo na nujnost

učinkovitosti (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

ukrepanja, saj spremembe nepovratno škodijo

nivoju. Rezultat preizkusa delovnih metod, ki
temeljijo na pristopu od spodaj navzgor in
participativnem pristopu se kaže v prenosljivosti in
ponovljivosti nekaterih elementov, ki v lokalnih
skupnostih krepijo zavedanje o priložnostih za
zmanjšanje emisij CO2, nova delovna mesta,

"SVET JE SPOZNAL V KAKŠNI NEVARNOSTI
JE NAŠ PLANET TER V PARIŠKEM
SPORAZUMU ZAPISAL TRAJNOSTNE
RAZVOJNE CILJE (SDG)."
optimizacijo rabe lokalne biomase in zmanjšanje
količin organskih odpadkov, kreiranje lokalnih

ekosistemom ter povzročajo socialno nestabilnost,

Preoblikovanje energije za prihodnost

oskrbnih verig, odpiranje novih in zelenih poslovnih

negotovost ter povišane stroške zaradi

Za izgradnjo uspešne družbe v prihodnosti

priložnosti ter izboljšanje kakovosti življenja

preprečevanja, blažitve in prilagajanja posledicam

potrebujemo razmislek o sedanjem energetskem

prebivalcev.

neobvladljivih klimatskih sprememb.

modelu: COMPOSE projekt je s partnerji v 11
mediteranskih državah: Albaniji, Bosni in

COMPOSE Memorandum o soglasju

ter v Pariškem sporazumu zapisal trajnostne razvojne

Hercegovini, Cipru, Črni gori, Franciji, Grčiji,

S podpisom tega Memoranduma o soglasju izražamo

cilje (SDG), ki v cilju SDG 7 zagotavlja dostop do

Hrvaški, Italiji, Portugalski, Sloveniji in Španiji

interes za:

trajnostne in sodobne energije za vse. Evropska

izvedel 15 malih pilotnih projektov, ki so primeri

• P
 romocijo ukrepov OVE in URE v energetskem

komisija je predlagala Strategijo o trajnostni rabi

dobrih praks in prikaz prednosti energetske

načrtovanju, testiranje metodologije COMPOSE, ki

naravnih virov in Strategijo o bioekonomiji ter

tranzicije in konceptualnega prehoda na lokalnem

temelji na participativnem razvojnem sodelovanju,

Svet je spoznal, v kakšni nevarnosti je naš planet

socialnih in tehnoloških inovacijah in optimizaciji
rabe naravnih virov kot potencialnega nosilca
lokalnega trajnostnega razvoja;
• D
 elitev informacij v zvezi s projektom COMPOSE in

našim projektom ter širjenje informacij o
energetsko zavednih skupnostih v mediteranski
regiji in izven nje.
• P
 odporo implementaciji ciljev Pariškega

sporazuma o klimatskih spremembah, sprejetega
v decembru 2015 za ogljično nevtralno Evropsko
unijo do leta 2050.
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