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Številka: 476-7/2021-2550-20
Ljubljana, 10. 8. 2022

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uvrstitev projekta 2550-22-0048 Investicije v energetsko učinkovitost podjetij
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) 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 
2550-22-0048 Investicije v energetsko učinkovitost podjetij.

                                                                    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, 
 mag. Tanja Bolte, V.D. generalna direktorica Direktorata za okolje
 dr. Martin Batič, vodja Sektorja za podnebne spremembe in biotehnologijo,
 Tina Kobilšek, vodja Oddelka za podnebne spremembe,
 Eva Debevec, višja svetovalka III, 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 okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe (za leti 2022 in 2023) je predviden 
ukrep Investicije v energetsko učinkovitost podjetij, katerega namen  je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite 
rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne 
toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije, preko Eko sklada. Za novo 
naložbo je možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.
Višina nepovratnih sredstev je 5.000.000,00 EUR,  za leto 2022 do 1.000.000,00 EUR, za leto 2023 pa do 
4.000.000,00 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 NE
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redom Evropske unije
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 5.000.000,00 EUR in sicer 1.000.000,00 EUR v letu 2022 in 
4.000.000,00 EUR v letu 2023. 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
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

2550-22-0048 Investicije v 
energetsko učinkovitost 
podjetij

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

SKUPAJ 0,00 0,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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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 4.000.000,00

SKUPAJ 1.000.000,00 4.000.000,00
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.

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.
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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 2550-22-0048
- Priloga 3: 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. 49/22) predviden tudi ukrep Finančne spodbude za podjetja za naložbe 
v ukrepe energetske učinkovitosti.

Namen projekta je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških 
procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter 
ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita 
hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Cilj  je zelena rast gospodarstva, kar pomeni prehod v gospodarstvo, katerega rast ne temelji na 
povečani rabi naravnih virov in energije, temveč z učinkovitostjo in inovacijami zmanjšuje 
emisije TGP, izboljšuje konkurenčnost in spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo.

Investicije v energetsko učinkovitost podjetij bodo prispevale k povečanju učinkovite rabe 
energije, prispevale k zniževanju stroškov za energijo in povečale konkurenčnosti slovenskih 
podjetij, gospodarstva in države in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje.

Okoljsko učinkovitost gospodarstva spremljamo z uporabo kazalca Emisijska produktivnost1, ki 
primerja gospodarsko rast z rastjo emisij TGP. 

Energetska učinkovitost je ena izmed petih osrednjih politik razvojne strategije Evropske unije. 
Prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti EU 2018/2002 opredeljuje, da bo izboljšanje 
energetske učinkovitosti vzdolž celotne energetske verige, vključno s proizvodnjo, prenosom 
distribucijo in končno porabo energije, koristilo okolju, izboljšalo kakovost zraka in javno zdravje, 
zmanjšalo emisije toplogrednih plinov, izboljšalo energetsko varnost z zmanjšanjem odvisnosti 
od uvoza energije iz držav zunaj Unije, znižalo stroške za energijo v gospodinjstvih in podjetjih, 
ublažilo energetsko revščino in privedlo do povečanja gospodarske dejavnosti, s tem pa 
izboljšalo kakovost življenja državljanov.

Slovenija mora doseči skupni prihranek končne porabe energije, ki ustreza letnim prihrankom v 
obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 v višini 0,8 % letne porabe končne energije glede na 
povprečje zadnjih treh let pred 1. 1. 2019, kot to določa Direktiva (EU) 2018/2002 z dne 11. 
decembra 2018. Slovenija obveznost doseganja prihrankov energije dosega s shemo 
obveznega doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih z izvajanjem energetskih 
storitev in ukrepov dobaviteljev energije in alternativnim ukrepom – izvajanje programov Eko 
sklada, ki so financirani z zbranimi finančnimi sredstvi iz prispevka za povečanje energetske 
učinkovitosti, ki ga plačujejo končni odjemalci.

Nepovratna sredstva se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 49/22). Eko sklad ima trenutno 
odprt javni poziv 92FS-PO21, ki za gospodarstvo prinaša kombinirane finančne spodbude v 
obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero. Za izvedbo ukrepov 
učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne 
energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov 
energije je na voljo 5 mio EUR nepovratnih sredstev in 2 mio EUR kreditov. Višina nepovratnih 
sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med 
upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima 
pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

1 http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/emisijska-produktivnost
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