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1) Uvod – konkretni primeri, ki kažejo pot v prihodnost: 

V časih vse višjih cen energije, podnebnih sprememb in socialno-gospodarskih izzivov bodo 
vse regije v EU morale poiskati načine za zagotavljanje stabilne in zanesljive oskrbe z 
energijo, ki bo cenovno dostopna za vse državljane, pri čemer bodo morale upoštevati 
okoljska in trajnostna merila. 

Če pogledamo različne pametne energetske sisteme in pobude za pametna omrežja, lahko 
vidimo, da so na razpolago že mnoge rešitve. Nekatere regije so se iz odjemalcev energije 
spremenile v njene dobavitelje z velikim poudarkom na energiji iz obnovljivih virov in tako 
postale model trajnostne proizvodnje energije, ki omogoča ustalitev cen energije, istočasno pa 
tudi zaslužek.  

Nekdaj revna obrobna regija Güssing v Avstriji, na primer, se je spremenila v model trajnosti, 
ki vse svoje energetske potrebe zadovoljuje z lokalnimi obnovljivimi viri, kot so lokalna 
biomasa ter sončna toplotna in fotovoltaična energija. Tamkajšnje elektrarne imajo „nesporne 
socialno-gospodarske učinke“ in proizvedejo dovolj presežne energije, da je dobiček mogoče 
vložiti v financiranje obnovljivih virov energije1. 

Tako otoki kot podeželska in redko naseljena območja so našli nove načine, da postanejo 
neodvisni od zunanje oskrbe z energijo, in sicer z vlaganjem v sisteme pametnih omrežij. 
Regije, ki energijo iz obnovljivih virov uspešno združujejo s pametnimi rešitvami za 
shranjevanje, ne le zmanjšajo svojo veliko odvisnost od uvoza fosilnih goriv, ampak lahko 
svojim državljanom zagotovijo tudi zanesljivo oskrbo z energijo. 

Takšne primere inovacij in sprememb je mogoče videti na otokih Madeira (Portugalska) 2 in 
El Hierro (Španija), v kraju Hostětín (Češka republika) in na otoku Ikaria (Grčija)3. Iz njih je 
razvidno, da sta preoblikovanje energetskih omrežij in nadomestitev fosilnih goriv z 
električno energijo, pridobljeno iz lokalnih obnovljivih virov, varna, cenovno dostopna in 
uresničljiva rešitev. 

                                               
1 Austrian Institute for Spatial Planning (Avstrijski inštitut za prostorsko načrtovanje – ÖIR): Bernd Schuh, Erich 
Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; po naročilu Odbora za regionalni razvoj 
Evropskega parlamenta: INFRASTRUKTURA ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE: DEJAVNIK 
LOKALNEGA IN REGIONALNEGA RAZVOJA, 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, stran 41.
2 Austrian Institute for Spatial Planning (Avstrijski inštitut za prostorsko načrtovanje – ÖIR): Bernd Schuh, Erich 
Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; po naročilu Odbora za regionalni razvoj 
Evropskega parlamenta: INFRASTRUKTURA ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE: DEJAVNIK 
LOKALNEGA IN REGIONALNEGA RAZVOJA, 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, stran 50.
3 El Hierro: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Otok Ikaria (glej: znanstvena poročila in poročila o politiki Skupnega raziskovalnega središča (JRC). Smart Grid 
projects in Europe: Lessons learned and current developments (Projekti pametnih omrežij v Evropi: pridobljeno 
znanje in trenutni tok dogodkov), posodobitev 2012, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, stran 58.)



DT\1004662SL.doc 3/7 PE519.781v01-00

SL

S celostnim pristopom je mogoče povezati še druge sektorje, kot so promet in sistemi 
ogrevanja/hlajenja, s čimer se ustvarijo velike sinergije in zmanjšajo emisije CO2. To lahko 
vidimo na Danskem1, kjer shranjevanje električne energije, proizvedene v času konice 
proizvodnje, v pametni infrastrukturi omogoča, da se lokalno proizvedena energija lokalno 
porabi. 

Modelna regija za energetsko prenovo Harz je zapostavljena nemška regija, ki vključuje vse 
zgoraj omenjene elemente: proizvodnjo in distribucijo energije, ki temeljita predvsem na 
obnovljivih energetskih virih, raziskovalne in razvojne dejavnosti, shranjevanje energije, 
porabo energije in varčevanje z njo (vključno s pametnimi števci, prilagajanjem največjih 
obremenitev, izolacijo, e-prometom) in je še en konkreten primer modelne regije z najboljšo 
prakso.2

V regijah s sistemom pametne energije lahko tudi lokalne skupnosti in državljani postanejo 
hkratni „proizvajalci in porabniki energije“, ki energijo delno proizvajajo za zadovoljevanje 
lastnih potreb, del pa jo prodajo omrežju in tako skupaj z drugimi akterji tvorijo virtualne 
elektrarne. Takšnih zgledov za prihodnost je že veliko: skupine državljanov imajo na primer 
že danes v lasti precejšen delež sončnih celic, nekateri so celo organizirani v združenja 
državljanov3. To omogoča ne le dejavno vključevanje lokalno proizvedene energije iz 
obnovljivih virov v omrežje, ampak tudi dejavno udeležbo državljanov v naši prihodnji 
proizvodnji in porabi energije. 

2) Pametna omrežja so ključnega pomena.

Ena glavnih spodbud za spremembo današnjega energetskega omrežja je boljše vključevanje 
različnih energetskih virov (kot je vetrna ali sončna energija). Njihov potencial je mogoče 
izkoristiti v celoti samo s prožnim pametnim omrežjem, ki uravnoteži spremenljive ravni 
ponudbe energije in povpraševanja po njej ter zagotavlja pameten sistem shranjevanja in 
distribucije. Pri tem je treba razmišljati tako široko, tj. na ravni EU, kot ožje, tj. na ravni 
gospodinjstva ter na lokalni in regionalni ravni. Vetrne elektrarne na morju, na primer, 
proizvedejo veliko energije daleč stran od industrijskih porabnikov in lahko z energijo 
oskrbujejo več regij na mednarodni ravni. Sončne celice na strehi pa proizvajajo 
nizkonapetostno energijo za eno gospodinjstvo, dodatno, neporabljeno energijo pa je mogoče 
oddajati v omrežje, zaradi česar je potreben dvosmerni tok energije. Kadar ni dovolj sonca ali 
veter ni tako močan, je treba za stabilizacijo omrežja zagotoviti dodatno energijo (iz shranjene 
energije ali drugih prožnih energetskih virov). Za lažji prehod s tradicionalne oskrbe z 
                                               
1 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate (Obnovljivi viri energije 24 ur 
na dan vse dni v tednu: potrebna infrastruktura za rešitev podnebja). 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, 
stran 36.
2 Austrian Institute for Spatial Planning (Avstrijski inštitut za prostorsko načrtovanje – ÖIR): Bernd Schuh, Erich 
Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; po naročilu Odbora za regionalni razvoj 
Evropskega parlamenta: Infrastruktura za obnovljive vire energije: dejavnik lokalnega in regionalnega razvoja, 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, stran 59. 
Primerjaj tudi za REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Glej, na primer, primer sončnih celic na javnem bazenu v podeželskem kraju Eltville v Nemčiji, ki so v lasti 
državljanov:  http://www.buergersolar-eltville.de/
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energijo na bolj raznoliko in decentralizirano proizvodnjo energije bi bilo treba preučiti 
različne regulativne, zakonodajne in poslovne spodbude1. 

Potrebne so naložbe v elektroenergetska omrežja za vse napetosti ter naložbe v druge rešitve, 
kot je na primer soproizvodnja toplote in električne energije. Enotna rešitev za vse regije ni 
mogoča. Najboljše so rešitve za posamezne regije, ki upoštevajo lokalne razmere. Na ta način 
je mogoče optimizirati lokalno proizvodnjo in porabo energije. Naložbe bi se torej morale 
osredotočiti na lokalni prispevek omrežij in prožne vire, vključno z možnostmi za 
shranjevanje. 

3) Pametno omrežje je več kot le pameten števec – za celosten in večsektorski pristop 

Delovna skupina Komisije za pametna omrežja opredeljuje pametno omrežje kot 
elektroenergetsko omrežje, ki lahko na stroškovno učinkovit način povezuje ravnanje in 
dejanja vseh z njim povezanih uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev in subjektov, ki 
opravljajo obe nalogi, da se zagotovi ekonomsko učinkovit in trajnosten elektroenergetski 
sistem z majhnimi izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe in varnosti2.

V skladu s to opredelitvijo pametno omrežje na eni strani omogoča novo, pametnejšo vrsto 
energetskega sistema, kjer se energija proizvaja in uporablja v bližini proizvodnega obrata, 
namesto da bi se prenašala na dolge razdalje, in kjer je mogoča dvosmerna komunikacija med 
stranjo proizvodnje in stranjo porabe.  

Po drugi strani so številne študije primerov pokazale, da je treba uvedbo pametnega omrežja, 
da so njegove koristi za regijo čim večje, vključiti v kontekst splošne regionalne politike. 

Energetski sektor je povezan s številnimi drugimi sektorji, vključno s stanovanjskim 
sektorjem, okoljem, socialnim vključevanjem, gradbeništvom in prometom. Zato je za regije 
koristno, da razpolagajo z regionalnim načrtom, ki poleg vseh teh sektorjev vključuje tudi 
energijo. Pri tem regionalnem načrtovanju sta obvezna sodelovanje državljanov in njihova 
možnost prispevanja. Preglednost sedanjih postopkov je treba izboljšati, zlasti pri načrtovanju 
omrežja, poleg tega je treba v proces načrtovanja zadostno vključiti povpraševanje in 
proizvodnjo, ki morata vključevati upravljavce distribucijskega omrežja in ponudnike 
tehnologij pametnega omrežja. Takšni celoviti pristopi povečujejo sinergije in zagotavljajo 
dolgotrajne učinke. 

Pametno omrežje zagotavlja manjše energetske izgube med fazami proizvodnje, prenosa in 
distribucije. Varčevanje z energijo pomeni zmanjšanje količine energije, ki se izgubi v fazah 
proizvodnje in distribucije. Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) zahtevajo tudi 
dejavno vključevanje končnih uporabnikov, da se poveča osveščenost in da državljani 
postanejo informirani odjemalci energije. Energija se torej privarčuje v celotnem omrežju, 
                                               
1 Glej: Sascha Müller-Kraenner in Susanne Langsdorf za Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für 
Erneuerbare Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_e
rneuerbare_Energien_0.pdf, strani 25-27. 
2 Functionalities of smart grids and smart meters (Funkcionalnosti pametnih omrežij in pametnih števcev) 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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vključno pri končnih porabnikih, zato so gospodarske in ekološke koristi karseda velike, večja 
pa je tudi zanesljivost oskrbe. Sektor IKT ima torej pomembno vlogo pri opametovanju 
energetskega sektorja. Tehnologija, ki omogoča dvosmerni tok informacij v omrežju, je 
namreč v lasti sektorja IKT in ne upravljavcev distribucijskih in prenosnih omrežij. Vse te 
učinke je z umestitvijo varčevanja z energijo naravnost v središče vsega regionalnega 
načrtovanja v zvezi s pametnimi omrežji mogoče še okrepiti.

Pri preučevanju lokalnih in regionalnih posledic razvoja pametnih omrežij bomo zato morali 
upoštevati širši vidik regionalne politike. Zato predlagamo uporabo pojma „pametni 
energetski sistemi“. „Pametni energetski sistem“ vključuje pametna omrežja, pametne 
števce, povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, pametne rešitve shranjevanja, 
ukrepe za energetsko učinkovitost, posredne sektorje, ki so povezani s pametnim omrežjem, 
in druge s tem povezane elemente v regionalnem energetskem načrtu. 

4) Pozitivni učinki na lokalno zaposlovanje v regionalnem gospodarstvu

Širitev in spodbujanje celovitih pametnih energetskih sistemov imata ogromno pozitivnih 
stranskih posledic. Poleg že omenjenih koristi ima pametni energetski sistem tudi to korist, da 
lahko pripomore k lokalnim trajnostnim delovnim mestom. Gradbeništvo je ena od glavnih 
panog, kjer se bodo ustvarjala delovna mesta1, ne le z neposrednimi naložbami v energetsko 
infrastrukturo, ampak tudi z vlaganji v ukrepe in prenove, katerih namen je povečanje 
energetske učinkovitosti, na primer v stanovanjskem sektorju. To bo vodilo k preoblikovanju 
tradicionalnega sektorja, okrepilo mala in srednja podjetja ter ustvarilo večje povpraševanje 
po novih znanjih in spretnostnih na tradicionalnih delovnih mestih. Zato so potrebne naložbe 
v nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta. Pozitivne učinke bodo občutili tudi sektor 
IKT, prometni sektor in sektorji, ki zagotavljajo zeleno opremo in storitve2, saj so neposredno 
povezani z izgradnjo pametnega energetskega sistema. Tudi v teh sektorjih bi bilo v okviru 
izvajanja regionalnih konceptov za pametni energetski sistem mogoče ustvariti ogromno 
število novih delovnih mest.

Poleg tega bo pametni energetski sistem, za katerega je značilna večja energetska 
učinkovitost, imel znatne učinke prelivanja na zaposlovanje v celotnem gospodarstvu s 
pomnoževalnimi učinki, saj bo mogoče zagotoviti stabilno in zanesljivo oskrbo z energijo.

Pomembno vprašanje, ki presega pametni energetski sistem, je torej, kako lahko regije 
spodbujajo priložnosti za lokalno zaposlovanje, povezane z izvajanjem pametnega 
energetskega sistema, in pri tem prikažejo, zakaj so javne naložbe v pametne energetske 
sisteme ključne za uspešnost lokalnega in regionalnega trga dela. 

                                               
1Primerjaj na primer: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP). Mednarodna organizacija 
dela (MOD): Skills for green jobs. European Synthesis report. (Znanja in spretnosti za zelena delovna mesta. 
Evropsko zbirno poročilo.) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, stran 3. 
2 Pobuda Okoljskega programa Združenih narodov, Mednarodne organizacije dela, Mednarodne organizacije 
delodajalcev in Mednarodne konfederacije sindikatov za zelena delovna mesta iz leta 2008 z naslovom „Zelena 
delovna mesta: na poti k dostojnemu delu v trajnostnem svetu z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida“.
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5) Pametni energetski sistemi kot nosilci demokracije na področju energije

Poročilo bo preučilo tudi demokratične vidike pametnih omrežij ter lokalne proizvodnje in 
distribucije energije iz obnovljivih virov. Izpostavilo bo pomen porabnikov in državljanov, ne 
le kot uporabnikov energije in s tem potencialnih varčevalcev z njo, ampak tudi kot dejavnih 
udeležencev v infrastrukturi in distribuciji pametne energije, saj morajo biti deležni koristi 
posodobljenih sistemov. Dejavna udeležba ne ustvarja le „čustvene pripadnosti“, ampak bi 
lahko tudi povečala lokalno raven dohodka.
Dejavna udeležba bi povečala tudi sprejemljivost sistemov energije iz obnovljivih virov na 
eni strani ter prehoda na drugačne navade glede porabe energije na drugi strani. Zato sta 
potrebna popolna udeležba javnosti z uporabo „načela partnerstva“ in delitvijo koristi ter 
preglednost skozi celoten proces načrtovanja. Dolgoročni trajnostni uspeh je mogoče 
zagotoviti le z vključitvijo končnega uporabnika v vse faze razvoja pametnega energetskega 
sistema. Za zmanjšanje ovir na ravni EU mora Evropska komisija ustvariti več manevrskega 
prostora za lokalna pravila znotraj enotnega trga.

6) Varstvo podatkov in zasebnost

Pametna omrežja in števci lahko delujejo samo prek izmenjave uporabniških podatkov znotraj 
omrežja. Raziskave kažejo, da so državljani zaskrbljeni glede varstva svojih uporabniških 
podatkov pri beleženju podatkov o sprotni porabi električne energije posameznega 
gospodinjstva in uporabi teh podatkov v novi pametni infrastrukturi . Za boljše sprejemanje 
širjenja pametnih energetskih sistemov je izredno pomembno, da zasebni uporabniški podatki 
ostanejo zasebni in tudi varni. Zato je treba prilagoditi obstoječo zakonodajo o varstvu 
podatkov na nacionalni ravni ali na ravni EU. Podpreti je treba naložbe v raziskave in razvoj 
naprednih orodij za zagotavljanje anonimnosti. Pripraviti je treba tudi jasne smernice, ki bodo 
določale, kdo je odgovoren za zbiranje, prenos in predvsem varnost podatkov.  

7) Ustrezen okvir za pametne energetske sisteme

i) Financiranje 
V tem poglavju so opisane različne možnosti financiranja, ki so odgovor na težko vprašanje, 
od kod bo prišel denar za potreben razvoj infrastrukture za pametna omrežja. Vsebuje tudi 
pregled finančnih instrumentov in pripadajoče zakonodaje ter vloge EIB in drugih evropskih 
finančnih ustanov. Posebna pozornost je namenjena vlogi evropskih skladov, kot so Strukturni 
in investicijski skladi, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja. Možnosti financiranja za obdobje 2014–2020 bodo 
vključevale naložbe v proizvodnjo in distribucijo energije iz obnovljivih virov, energetsko 
učinkovitost in uporabo energije iz obnovljivih virov, pa tudi v pametno upravljanje energije 
in pametne sisteme za distribucijo, shranjevanje in prenos. V okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj bo regijam dodeljen minimalen delež, da se glede na stopnjo njihovega 
gospodarskega razvoja do 20 % sredstev tega sklada osredotoči na predhodno omenjena 
prednostna področja naložb. Poleg tega bo za lažjo uporabo razpoložljivih sredstev z 
izboljšanjem (upravne) zmogljivosti za razvoj in upravljanje projektov do sredstev upravičena 
krepitev zmogljivosti, ki bo prispevala k izkoriščanju priložnosti na področju razvoja 
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pametnih omrežij. To lahko služi kot pospešujoči dejavnik za naložbe in poročilo se bo 
osredotočilo na spodbude zanje. Ker financiranje in postopek odločanja potekata na različnih 
teritorialnih ravneh, ima upravljanje na več ravneh pomembno vlogo pri uspešnem izvajanju.

ii) Državna pomoč in druga pravila enotnega trga
Sedanja politika notranjega trga strogo ločuje več sektorjev z utemeljitvijo, da to povečuje 
konkurenco. To bi lahko bila ovira za pametni energetski sistem, vrh tega pa bi lahko otežilo 
tudi dosego večsektorskega pristopa. Zato bi bilo treba to politiko ponovno preučiti in poiskati 
možnosti za regionalne in lokalne organe, v okviru katerih bi se subvencije in prihranki delili 
med sektorji, s čimer bi pridobili pametnejši in prožnejši okvir, ki nazadnje omogoča večje 
prihranke tako v energetskem kot v drugih sektorjih.  

iii) Interoperabilnost in odprti standardi
Interoperabilnost bo za pametno infrastrukturo ključnega pomena, saj regulativna negotovost 
in različni standardi upočasnjujejo njeno širjenje. Potrebno je tudi tesnejše sodelovanje z 
evropskim organom za tehnično standardizacijo. Če pametnih števcev ni mogoče uporabljati v 
drugih regijah in pametna omrežja ne morejo komunicirati z drugimi državami, je dodana 
vrednost izgubljena. Zapleteni tržni pogoji in regulativni okviri so glavne ovire za pametne 
energetske sisteme. Tudi te vidike je treba vključiti v interoperabilnost naložbenih modelov, 
za lažjo interoperabilnost pa so potrebni odprti standardi.

8) Čezmejne regije in nadnacionalno omrežje

Poročilo preučuje povezovanje in pobratenje regij, delitev koristi in znanja ter sodelovanje 
med regijami v obliki analiz stroškov in koristi. Zelo pogosto se dogaja, da za mejne regije 
najbolj ekološki in ekonomičen pristop ni samo nacionalno sodelovanje, ampak tudi 
sodelovanje z njihovimi sosedami na drugi strani nacionalnih meja. Ta čezmejni pristop bi 
bilo treba spodbujati. Prav tako bi bilo treba deliti znanje širše na ravni EU, zato bi bilo treba 
spodbujati mreženje in izmenjavo najboljših praks med vsemi regijami EU. To bi bil korak 
naprej k vzpostavitvi nadnacionalnega omrežja za regije s pametnimi energetskimi sistemi.


