»Obstaja potreba po ponovnem povezovanju
projektov energetskega prehoda z lokalnimi
skupnostmi«
Intervju z Zoranom Kordićem, soustanoviteljem hrvaške energetske
zadruge Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Kaj so po vašem mnenju glavni izzivi, s katerimi se lokalni akterji soočajo pri
izvajanju projektov energetskega prehoda?
Energetski sektor je še vedno močno povezan s fosilnimi gorivi in zato se akterji
čiste energije težje razvijajo. Žalostno je, da nacionalni cilji za podnebje in energijo
niso usklajeni s cilji iz pariškega sporazuma in niti ne sledijo priporočilom iz
poročil Medvladnega foruma o podnebnih spremembah. Obstaja tudi potreba po
večji podpori in oblikovanju okvirja za energetske projekte skupnosti ter za
ponovno povezovanje projektov energetskega prehoda z lokalnimi skupnostmi.

Kako lahko sodelovanje z zadrugo pomaga pri soočanju s temi izzivi?
Zadruge so lahko platforme, ki povežejo investitorje s projekti energetskega
prehoda. Prispevajo k spremembi ravnanja državljanov in sodelujejo pri razvoju
politik, saj dajejo priporočila od spodaj navzgor.

Mesto, podpisnik Konvencije, Križevci je vodilo prvi projekt množičnega
financiranja za obnovljivo energijo na Hrvaškem. Kako je Zelena energetska
zadruga (ZEZ) podprla mesto pri tem projektu?
Zahvaljujoč projektu Obzorje 2020, ki ga je financirala EU, EU-funded Horizon 2020
Compile project je zadruga pomagala pri vzpostavitvi sončnih panelov na strehah
javnih zgradb. To prispeva k enemu od lokalnih ciljev: da Križevci do leta 2030
postanejo energetsko neodvisno mesto.

Kako bi na splošno opisali svojo izkušnjo vodenja projektov energetskega
prehoda z lokalnimi organi na Hrvaškem?
Naša izkušnja pri sodelovanju z lokalnimi organi je večinoma pozitivna! Večina
mest prepozna pozitivne rezultate takšnih projektov in pokaže veliko več
zanimanja pri premagovanju vrzeli med državljani in energetskimi projekti kot
druge ravni vlade.

Kako so sodelovanje državljanov sprejeli v Križevci? Ali so drugi udeleženci izrazili
interes za takšne inovativne sheme financiranja?
Zanimanje državljanov za vlaganje je bilo večje od pričakovanj. V naši zadnji
kampanji smo denar zbrali v le 48 urah in uspelo nam je zbrati 5-krat več, kot smo
potrebovali. Državljani so pokazali veliko zanimanje za vlaganje v projekte
energetskega prehoda.
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