
 

 

 3. glasilo projekta TRECE 
 

TRECE- tretje projektno partnersko srečanje 
 

V okviru evropskega programa ERASMUS+ se nadaljuje projekt TRECE- Usposabljanje 
za opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov tudi med pandemijo Covid-19 z iz-
vedbo tretjega partnerskega sestanka. 
  

Zdaj še bolj kot kdaj koli prej, v tem težkem obdobju, se delo konzorcija osredotoča na 
podporo prebivalstvu, ki mu grozi energetska revščina. 
 
Projekt izvaja konzorcij 5 organizacij iz 5 različnih evropskih držav: 
SGS TECNOS (Španija) kot vodilni partner skupaj s: 
- CRES - Center za obnovljive vire energije in varčevanje, Grčija. 
- ENERO - Center za promocijo čiste in učinkovite energije, Romunija. 
- SOFENA - Energetska agencija Sofija, Bolgarija. 
- LEAG - Lokalna energetska agencija Gorenjske, Slovenija 
 

 
 
Na sestanku, ki je zaradi omejitev potovanja potekal na spletu, smo razpravljali o stanju in 
nadaljnjih korakih projekta. SGS je začel sestanek s pregledom že izvedenih aktivnosti 
projekta. 
 
Naslednja točka na agendi je bila ocena vsebine programa usposabljanja, ki so jo zaključili 
vsi partnerji. Tej aktivnosti bo sledil postopek navzkrižnega preverjanja vsebine e-modulov, 
da se zagotovi, da se teme ne prekrivajo. Po tej končni evalvaciji bo vsak partner v lokalni 
jezik prevedel vsakega od šestih e-modulov, skupaj z navodili za tutorje (v razvoju). 
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CRES je predstavil digitalno platformo TRECE MOOC, ki so jo lahko podrobno preizkusili 
vsi partnerji. Rezultati testiranja in nadaljnjih korakov so bili obravnavani na ločenem sre-
čanju, da bi bil učni proces čim lažji in čim bolj intuitiven.  
 

ENERO, odgovoren za diseminacijo in komunikacijski načrt, je zainteresiranim predstavil 
cilje izvajanja in prihodnje ukrepe, rezultate v družabnih medijih, predstavitveno gradivo 
(digitalno in tiskano), sodelovanje s specializiranimi mediji in glasila. Ena izmed tem raz-
prave je bila digitalna brošura projekta, ki je zdaj na voljo za prenos v vseh jezikih konzor-
cija na naslovu http://trece.eu/trece-brochure/.  
 

Veselimo se že naslednjega srečanja na temo zunanjega testiranja platforme za usposab-
ljanje TRECE MOOC. 
 

Za več informacij o projektu kontaktirajte vodilnega partnerja projekta SGS, kontaktna 
oseba je gospa Mercedes Rodriguez.  Pošljite sporočilo na elektronski naslov:  
mercedes.rodriguez@sgs.com ali obiščite spletno stran projekta TRECE. 
 
Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 
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Novice iz konzorcija 

 
Romunija: 
 
“Zamenjajte svoje gospodinjske aparate in opremo!” 
 
Romunski sklad za okolje je decembra 2020 objavil začetek nove izdaje nacionalnega pro-
grama "Odpadki za gospodinjske aparate in opremo”. Gre za koncept, ki vključuje zame-
njavo rabljene opreme z energetsko učinkovitejšo. Cilj programa je ponuditi ugodnosti 
tistim, ki bodo izkoristili priložnost za zamenjavo svojih gospodinjskih aparatov. Program 
ima ugoden vpliv tudi na okolje. V proračunu programa je na voljo 75 milijonov RON 
(cca.15 milijonov evrov) za bone v vrednosti od 200 do 500 romunskih levov, odvisno od 
vrste kupljenega gospodinjskega aparata (1 evro = približno 4,9 RON). 
 

Vpis v program je preprost za vsakega spletnega uporabnika. Vsi, ki želijo ugodnosti tega 
programa, morajo dostopati do e-aplikacije s spletnega mesta AFM in slediti korakom ter 
skrbno izpolniti svoje podatke. Po izpolnitvi obrazcev gre kupec neposredno do trgovca in 
na podlagi prejetega e-bona pridobi želeni aparat. Znesek bona se odšteje od končne vre-
dnosti računa, star aparat se preda ob dobavi novega. Boni se lahko uporabijo samo za 
isto vrsto aparatov, kar pomeni, da če dobijo bon za stari hladilnik, ga lahko uporabijo le za 
nakup novega hladilnika (ne sesalnika ali prenosnega računalnika). Tudi nove naprave 
morajo ustrezati nekaterim specifikacijam glede kakovosti in imeti minimalno oceno ener-
getske učinkovitosti A ali v nekaterih primerih A ++. Lahko kupijo več izdelkov z boni, le en 
izdelek iz vsake kategorije na kupca in največ 50% vrednosti nove opreme se lahko finan-
cira z boni. 
 

Program je bil izveden v treh fazah, od katerih je vsaka za 1 sklop aparatov/opreme. Prva 
dva, ki sta bila že odprta, sta imela proračun 30 milijonov RON (približno 5 milijonov EUR), 
proračun programa, ki je bil v celoti porabljen v manj kot 90 minutah (prva faza) in v manj 
kot 35 minutah (druga faza). 
 
V letu 2019 je program "Odpadki za gospodinjske aparate in opremo" porabil tudi proračun 
v višini 40 milijonov romunskih levov (RON), na podlagi katerega so imeli Romuni prilož-
nost kupiti nov, učinkovitejši izdelek - od pralnih ali pomivalnih strojev do klimatskih naprav 
ali hladilnikov /zamrzovalnikov in televizije itd. Uradni podatki o tem programu kažejo, da je 
bilo lani odobrenih skupaj 49.118 vlog za 89.193 bonov in da je bilo zamenjanih več kot 
60.000 starih, rabljenih in neučinkovitih aparatov. 
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CEB in sektor 6 občine Bukarešta sta se dogovorila o posojilu za izbolj-
šanje energetske učinkovitosti 
 
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) in sektor 6, občine Bukarešta v 
Romuniji sta se decembra 2020 dogovorila za posojilo v višini 21 
milijonov evrov za podporo izboljšanju energetske 
učinkovitosti. 
Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) in sektor 6 občine 
Bukarešta v Romuniji sta se decembra 2020 dogovorila o posojilu 
v višini 21 milijonov evrov za podporo izboljšanju energetske učinkovitosti 
stanovanjskih in javnih izobraževalnih zgradb, izgradnji novih socialnih stanovanj in 
okrepljeni socialni pomoči ranljivim skupinam. 
 
Financiranje CEB bo prispevalo k: 
• prenovi več kot 100 večstanovanjskih stanovanj in trinajstih državnih šol in vrtcev. 
• gradnji in obnovi osmih predšolskih objektov in vrtcev po standardih "skoraj nič-energij-
skih stavb". 
• gradnji 246 socialnih stanovanj, energetsko učinkovitih enot. 
• delovanju "banke hrane" in socialne jedilnice za ranljive skupine, ki živijo v sektorju 6, kot 
so starejše osebe, samohranilke z otroki, etnični Romi, brezposelni ali invalidne osebe. 
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Slovenija 
 

'Pripravljeni na 55' sveženj za so-
cialno pravičen prehod  
  
Evropska komisija je 14. julija 2021 
predstavila sveženj 'Pripravljeni na 
55'.  
Sveženj se nanaša na cilj zmanjša-
nja emisij za najmanj 55 %, ki ga je 
EU določila za leto 2030. Cilj predla-
ganega svežnja je uskladiti pod-
nebno in energetsko zakonodajo EU 
s ciljem za leto 2030. Cilj svežnja 
predlogov je zagotoviti skladen in 
uravnotežen okvir za doseganje 
podnebnih ciljev EU, ki je pravičen in 
socialno pošten ter ohranja in krepi 
inovativnost in konkurenčnost indu-
strije EU, hkrati pa zagotavlja enake 
konkurenčne pogoje za gospodar-
ske subjekte iz tretjih držav in podpira vodilni položaj EU v svetovnem boju proti podneb-
nim spremembam. 
 
Medtem ko srednjeročne in dolgoročne koristi podnebnih politik EU očitno odtehtajo stro-
ške tega prehoda, podnebne politike kratkoročno predstavljajo dodaten pritisk na ranljiva 
gospodinjstva, mikro podjetja in uporabnike prometa. Oblikovanje politik v današnjem 
svežnju torej pravično porazdeljuje stroške spopadanja in prilagajanja podnebnim spre-
membam.  
 

Poleg tega instrumenti določanja cen ogljika prinašajo prihodke, ki jih je mogoče ponovno 
investirati za spodbujanje inovacij, gospodarske rasti in naložb v čiste tehnologije. Pre-
dlaga se nov Socialni sklad za podnebje, ki bo državam članicam zagotovil namenska 
sredstva za pomoč državljanom pri financiranju naložb v energetsko učinkovitost, nove 
sisteme ogrevanja in hlajenja ter čistejšo mobilnost. Sklad za socialno podnebje bi se fi-
nanciral iz proračuna EU z zneskom, enakovrednim 25% pričakovanih prihodkov od trgo-
vanja z emisijami za goriva za gradbeništvo in cestni promet. Državam bo za obdobje 
2025–2032 zagotovila 72,2 milijarde EUR sredstev na podlagi ciljno usmerjene spre-
membe večletnega finančnega okvira. S predlogom za črpanje ustreznih sredstev držav 
članic bi Sklad zbral 144,4 milijarde EUR za socialno pravičen prehod. 
 
Prednosti ukrepanja za zaščito ljudi in planeta so jasne: čistejši zrak, hladnejša in bolj ze-
lena mesta, bolj zdravi prebivalci, nižja raba energije in računi, evropska delovna mesta, 
tehnologije in industrijske priložnosti, več prostora za naravo in bolj zdrav planet predati 
prihodnjim generacijam. Izziv v središču evropskega zelenega prehoda je zagotoviti, da 
bodo koristi in priložnosti, ki jih prinaša, na voljo vsem čim hitreje in čim bolj pravično. Z 
uporabo različnih političnih orodij, ki so na voljo na ravni EU, lahko zagotovimo, da je hi-
trost sprememb zadostna, vendar ne preveč moteča. 
 
Vir: Načrt EU za prehod na zeleno gospodarstvo - Consilium (europa.eu) 
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Predlagani ukrepi za zmanjšanje energetske revščine v času epidemije COVID-19 
 

Združenje Focus je ob podpori devetih organizacij vlado Republike Slovenije pozvalo, naj 
z ukrepi proti zajezitvi prepreči povečanje energetske revščine zaradi epidemije Covid-19. 

Brezposelnost zaradi COVID-19, šolanje in delo od doma je povečalo rabo energije in po-
sledično tveganje za energetsko revščino. 

V pozivu vladi so predlagani ukrepi: 

1. Prepovedati izklop električne energije in plina v času epidemije 

Številne evropske države so sprejele ukrep prepovedi izpada električne energije kot enega 
od ukrepov pri epidemiji COVID-19. Zato se podobna ureditev predlaga za Slovenijo, saj bi 
ranljivim skupinam med epidemijo zagotovila nekoliko večjo varnost. 

2. Za plačilo povečanih stroškov energije v višini najmanj 100 EUR 

Sredstva je treba zagotoviti vsaj za gospodinjstva, ki prejemajo socialno pomoč ali dodatek 
za varnost, še bolje bi bilo, če bi bili vsi tisti, ki nekoliko presegajo prag za prejemanje soci-
alne podpore, upravičeni tudi do podpore za višje stroške energije, saj so pogosto v polo-
žaju kadar težko ali nesposobno plačati stroške energije. 

3. Odplačati dolgove dobaviteljem energije 

Skupina podpisnikov poziva vlado, naj odplača energetski dolg dobaviteljem energije, če 
je do nabiranja energetskega dolga prišlo zaradi brezposelnosti odjemalcev ali občutnega 
zmanjšanja njegovih prihodkov med epidemijo COVID-19. Če to ni mogoče, bi morala 
vlada uvesti vsaj pravico do odloga plačila stroškov energije. 

4. Prepovedati izklop v zimskem času 

Vlado pozivajo, da poleg zgoraj omenjenih ukrepov za zajezitev povečanja energetske 
revščine zaradi epidemije COVID-19, uvede prepoved odklopa iz energije med 1. okto-
brom in 31. marcem v ogrevalni sezoni, podobno kot v mnogih drugih državah v Evropi. 

 
Predlagani proti koronski ukrepi za zajezitev povečanja energetske revščine bi omilili ma-
terialno situacijo ranljivih gospodinjstev. Lokalna agencija za energijo Gorenjska podpira te 
predloge. 
 

Bolgarija 
 

  
 
POWERPOOR - Opolnomočenje energetsko revnih državljanov s skupnimi energet-
skimi pobudami 
 

Energetska revščina je razširjen problem v Bolgariji, v večini regij in v različnih demograf-
skih skupinah. Po statističnih podatkih leta 2018, 33,7% gospodinjstev ni moglo dovolj 
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ogrevati svojih domov, ustrezno povprečje EU pa je 7,3%, 30,1% pa je imelo zapadle 
račune za komunalne storitve, medtem ko je povprečje EU 6,6%. Instrumente nacionalne 
politike za boj proti energetski revščini izvajajo občine na lokalni ravni in so osredotočeni 
predvsem na finančne ukrepe, povezane z uporabo socialnih tarif za električno energijo. 
Septembra 2020 se je začelo izvajanje 3-letnega projekta Obzorje 2020 POWERPOOR s 
SOFENO kot projektnim partnerjem. Projekt je namenjen zmanjševanju energetske rev-
ščine s spodbujanjem podpore energetsko revnim državljanom pri izvajanju posegov v 
energetsko učinkovitost in sodelovanju v skupnih energetskih pobudah z razvojem podpor-
nih programov in IKT orodij. 
 
Bolgarija je ena izmed pilotnih držav v projektu z ambicioznim ciljem ozaveščanja z uspo-
sabljanjem v več ciklih za najmanj 145 podpornikov energije in mentorjev. Zagotoviti mo-
rajo podporo energetsko revnim državljanom, da bolje razumejo njihovo porabo energije, 
izvajajo posege v energetsko učinkovitost in spoznavajo energetske skupnosti. Zagotovili 
bodo tudi spletna posvetovanja prek službe za pomoč in opravili več kot 800 obiskov na 
domu energetsko revnih gospodinjstev. 

 

 

 

Junija in julija 2021 sta potekala dva us-
posabljanja več kot 80 privržencev in 
mentorjev, v naslednjem mesecu pa 
bosta v državi izvedena še dva usposab-
ljanja. 

 

V mestu Sofija in Plovdiv v Bolgariji bodo ustanovljeni lokalni uradi za energetsko revščino 
za zagotavljanje in razširjanje informacij, letakov, brošur itd. energetsko revnim državlja-
nom o možnostih uporabe obnovljivih virov energije, za spodbujanje energetsko učinkovi-
tejšega vedenja, praks in navad.  
Kot rezultat projektnih dejavnosti v naslednjih letih bo v projekt vključenih več kot 200 tisoč 
občanov, več kot 80 tisoč gospodinjstev bo spremenilo svoje vedenje, od tega bo najmanj 
30 tisoč energijsko revnih in vsaj 3000 gospodinjstev vključeni v programe za zmanjševa-
nje energetske revščine v Bolgariji. 
 
Več o projektu: http://www.powerpoor.eu/ 
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