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Številka: 476-7/2021-2550-41
Ljubljana, 22. 11. 2022

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uvrstitev projekta 2550-22-0061 Samooskrba z električno energijo prvi poziv – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 
2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22) je Vlada republike Slovenije na … dne … 
pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 se, skladno s podatki iz priložene tabele, uvrsti novi projekt 
2550-22-0061 Samooskrba z električno energijo prvi poziv.

                                                                                            Barbara Kolenko Helbl
                                                             
                                                                                       Generalna sekretarka Vlade RS

Prejemniki:
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za finance
- Generalni sekretariat Vlade RS

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z 
obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Uroš Brežan, minister, 
 Uroš Vajgl, državni sekretar,
 mag. Tanja Bolte, V. D. generalne direktorice Direktorata za okolje,
 dr. Martin Batič, vodja Sektorja za podnebne spremembe in biotehnologijo,
 Tina Kobilšek, vodja Oddelka za podnebne spremembe,
 Nikolaj Grgurevič, sekretar, Oddelek za podnebne spremembe.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
V Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 
št. 138/22) je predviden tudi ukrep Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z 
električno energijo. V okviru tega ukrepa se bo izvajal tudi projekt Samooskrba z električno energijo prvi poziv 
in sicer v skladu z javnim pozivom Eko sklada 93SUB-SO21. Nepovratne finančne spodbude bodo 
namenjene nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo 

mailto:Gp.gs@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3079
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gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo 
proizvajajo z izrabo sončne energije.

Višina nepovratnih sredstev je do 25.000.000,00 EUR in sicer za leto 2022 do 1.000.000,00 EUR, za leto 
2023 pa do 24.000.000,00 EUR.
Predvideno trajanje financiranja je do konca leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih  treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Predvideva se več kot 40.000,00 EUR finančnih posledic.
Skupna ocenjena vrednost izplačil je do 25.000.000,00 EUR in sicer za leto 2022 do 1.000.000,00 EUR, za 
leto 2023 pa do 24.000.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v okviru proračunske postavke 559 - Sklad za 
podnebne spremembe na EP 2550-17-0003 - Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe.

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
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II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t) v EUR

Znesek za t + 1
v EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-22-0061 
Samooskrba z električno 
energijo prvi poziv

559 - Sklad za 
podnebne spremembe 0,00 0,00 

SKUPAJ 0,00 0,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t) v EUR

Znesek za t + 1 v 
EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-17-0003 Poraba 
sredstev Sklada za 
podnebne spremembe

559 - Sklad za 
podnebne spremembe 1.000.000,00 24.000.000,00

SKUPAJ 1.000.000,00 24.000.000,00
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.
II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane 
v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se 
bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih 
so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri 
uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma 
ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice 
porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni 
projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik 
izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma 
ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri 
obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.
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II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov 
proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Uroš Brežan
  MINISTER

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Obrazec 3 za projekt 2550-22-0061
- Priloga 3: Sklep o potrditvi DIIP
- Priloga 4: Priloga 2 k vladnemu gradivu
- Priloga 5: Mnenje MF
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Priloga 1
OBRAZLOŽITEV

V okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je na 
podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 
2023 (Uradni list RS, št. 138/22) predviden tudi ukrep Nepovratne finančne spodbude/pomoči 
za naprave za samooskrbo z električno energijo. V okviru tega ukrepa se bo izvajal tudi projekt 
Samooskrba z električno energijo prvi poziv. Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene 
nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo 
gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno 
energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. 

Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene lastnikom, ali etažnim lastnikom ali 
solastnikom zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s 
proizvedeno električno energijo, ali družinskim  članom  lastnika  ali  solastnika  zemljišča, na  
katerem  stoji  stavba  ali  posamezni  del  stavbe,  ki  bo samooskrbovana s proizvedeno 
električno energijo. Do nepovratne finančne spodbude so upravičene tudi pravne osebe 
zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo 
dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih  
predpisov  ter  pravne  osebe  javnega  prava  s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Namen dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud bo spodbujanje gradnje naprav za 
samooskrbo z električno energijo in s tem povečanje deleža OVE v končni rabi električne 
energije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno 
električno energijo dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja, manjše okoljske 
obremenitve ter manjše izpuste TGP. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije 
ukrepov učinkovite rabe energije, ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja imajo daljši 
življenjski cikel in nizek ogljični odtis

Cilj projekta je povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov. 

Predmet  sofinanciranja  so  nepovratne  finančne spodbude za nove naložbe nakupa in 
vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih 
poslovnih odjemalcev z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna 
spodbuda), ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: 
naprava za samooskrbo z električno energijo). Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo 
večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo  o  samooskrbi  z  električno  
energijo  iz  obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21 –  ZSROVE;  v  
nadaljnjem  besedilu:  Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni 
večstanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko-poslovno in poslovno stavbo. 
Nova naložba je naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki ob oddaji vloge še 
ni bila zaključena, ali naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki bo začela 
obratovati po oddaji vloge za pridobitev  nepovratne  finančne  spodbude (v  nadaljnjem 
besedilu: vloga) po tem javnem pozivu. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti  
nameščena  na  stavbi,  ki  je  zgrajena  na  podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ). Naprava za samooskrbo z električno 
energijo je lahko nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob 
stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Nepovratna 
finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
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