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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev projekta 2430-22-0006 CA EED 3: Usklajena dejanja na področju URE

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 in 206/21 - ZDUPŠOP) 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 2430-22-0006 CA EED 3: Usklajena dejanja na področju URE.

                                                             Barbara Kolenko Helbl

                                                              GENERALNA SEKRETARKA

Prejemniki:

- Ministrstvo za infrastrukturo

- Ministrstvo za finance

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:
Mag. Bojan Kumer minister, Ministrstvo za infrastrukturo
Mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo
Mag. Erik Potočar, vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije
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:
Ministrstvo za infrastrukturo je vključeno v projekt Usklajena dejanja na področju direktive o učinkoviti 
rabi energije - CA-EED 3 (Concerted Action Energy Efficiency Directive 3 - Support to Member 
States and participating countries for the implementation of the Energy Efficiency Directive). 
Koordinator/nosilec projekta na evropskem nivoju je Netherlands Enterprise Agency (RVO).  Na 
projektu sodelujejo vse države članice EU. Namen projekta je izboljšanje sodelovanja in prenos 
dobre prakse posameznih držav članic EU pri izvajanju akcijskih načrtov za učinkovito rabo energije 
(URE), prenosu Direktive 2012/27/EU v nacionalno zakonodajo ter pri sprejemanju predloga nove 
direktive, ki je trenutno v fazi pripravljanja na ravni Evropske komisije. Za dosego navedenega bodo 
organizirani plenarni sestanki (trenutno je predvidenih sedem srečanj)  in dve delavnici. Projekt preko 
programa "Horizon 2020 - the framework Programme for Research and Innovation (2014 - 2020)" 
100 % financira Evropska unija. Z Grant Agreement, št. 101048703 - CA EED3  so bila Sloveniji 
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dodeljena sredstva v višini 227.706,50 EUR. Prejeta sredstva bodo namenjena kritju stroškov dela, 
posrednih/režijskih stroškov, potnih stroškov udeležbe predstavnikov države na plenarnih srečanjih in 
stroškov podizvajalca (Institut Jožef Stefan).
Celotna vrednost projekta je 4.999.770,25 EUR.

  
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:    
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) 
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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)

Znesek za
t + 1

Ministrstvo za 
infrastrukturo

2430-22-0006 CA EED 
3: Usklajena dejanja 
na področju URE

170063 Učinkovita 
raba energije -
Horizon 14-20 - EU

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

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)

Znesek za
t + 1 

Ministrstvo za 
infrastrukturo

2430-21-3348 CA-
EED 3: Dejanja na 
področju direktive URE

170063 Učinkovita 
raba energije -
Horizon 14-20 - EU

7.844,99 EUR 59.929,68 EUR

SKUPAJ 7.844,99 EUR 59.929,68 EUR

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ / /
OBRAZLOŽITEV:
Sredstva za leto 2022 so zagotovljena na evidenčnem projektu 2430-21-3348 CA-EED 3: Dejanja na 
področju direktive URE in bodo takoj po uvrstitvi projekta 2430-22-0006 CA EED 3: Usklajena 
dejanja na področju URE v veljavni NRP razporejena na le-tega.

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,

NE
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- delovanje občin,
- financiranje občin.

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

Mag. Bojan Kumer
MINISTER

PRILOGE:

 Priloga 1: Obrazložitev
 Priloga 2: Obrazec 3 za projekt 2430-22-0006
 Priloga 3: Potrditev Grant Agreement
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Priloga 1: Obrazložitev

Cilj tretjega usklajenega ukrepa za direktivo o energetski učinkovitosti (CA EED 3) je spodbuditi izmenjavo 
informacij in izkušenj med državami članicami ter drugimi sodelujočimi državami (Norveška) z namenom 
olajšati izvajanje Direktive 2018 / 2002 o spremembi Direktive 2012/27 / EU Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti (EED), vključno z izvajanjem predvidene prenove te direktive.
Pričakovani učinek akcije je sestavljen iz bolj usklajenega pristopa in izboljšanega izvajanja EED v državah 
članicah ter prenosa dobrih praks med državami in navzkrižne oploditve s CA EPBD (direktiva o energetski 
učinkovitosti stavb) in CA RES (direktiva o promociji uporabe energije iz obnovljivih virov).
CA EED 3 združuje edinstveno skupino strokovnjakov in oblikovalcev politik, je edina neformalna skupina s 
polno zastopanostjo vseh držav članic in Norveške, ki po svoji naravi državam članicam, generalnemu 
direktoratu za energijo (GD ENER) in Izvajalski agenciji za konkurenčnost in inovativnost (EASME) ponuja 
edinstveno skupno priložnost za neformalno komunikacijo na tehnični ravni z ustreznimi strokovnjaki.
Skupnost Concerted Action se je razvila med CA ESD (direktiva o energetskih storitvah), CA EED in CA 
EED 2, kar olajša iskanje vstopnih točk v državah članicah, kjer bi bili stiki brez akcije težki. Pot pa je 
tlakovana za dvostransko sodelovanje, enostavno komunikacijo, razvoj projektov Horizon Europe in LIFE +, 
ki nadgrajujejo cilje in cilje akcije na bolj specifičnih področjih izvajanja EED, npr. ENSMOV, FINEERGO-
DOM, Ura za energetsko učinkovitost, ODYSSEE / MURE. 
Poleg tega CA EED3 igra tudi vlogo pri uvajanju novincev v EED, saj je udeležba na plenarnih zasedanjih 
odlična platforma za učenje in pridružitev obstoječi in močni mreži strokovnjakov.

CA EED 3 bo podpiral polno izvajanje EED v okviru splošnih ambicij glede energetske unije do leta 2030 in 
zlasti Direktive 2012/27 / EU. Ukrep bo prispeval k opredelitvi skupnih rešitev in dokumentaciji o vplivu 
splošnega izvajanja politik in ukrepov za energetsko učinkovitost v državah članicah. 

Cilji CA EED 3 bodo doseženi z organizacijo strukturiranih plenarnih sestankov (sprva je predvidenih 7 
srečanj v 60-mesečnem trajanju akcije) in dveh delavnic. Po potrebi bo oblika prilagojena družbeno-
ekonomskim zahtevam, ki lahko vključujejo virtualne sestanke kot alternativo sestankom v živo. Glede na 
zahteve udeležencev se lahko med CA EED 3 skliče razvoj EED in proračun, ki dovoljuje dodatna srečanja. 
Plenarna zasedanja bodo po potrebi dopolnjena s študijskimi obiski in (poglobljenimi) delavnicami o 
strokovnih temah.
Sestanki bodo strokovnjakom iz izvajalskih organov in ministrstev v državah članicah omogočili razpravo in 
izmenjavo mnenj ter si prizadevali doseči čim večje zbliževanje ciljev in metodologij, izogniti se odvečnim 
prizadevanjem in povečati koristi, ki jih lahko prinese delo, ki se sicer zahteva od posamezne države članice, 
ki delajo same. Velik del dela v akciji bo opravljen na zasedanjih med plenarnimi zasedanji, s poudarkom na 
primerih dobre prakse, pa tudi prek delovnih skupin, ki med sestanki in izmenjavo informacij prek foruma 
sodelujejo na spletnem mestu CA EED (www.ca-eed.eu).
Ukrep temelji na obstoječih močeh CA ESD, CA EED in CA EED 2, hkrati pa priznava in obravnava področja 
izboljšav, na primer omogoča strokovnim skupinam (skoraj) zunanja zasedanja in poročanju o svojih glavnih 
ugotovitvah med plenarnimi zasedanji ali alternativnimi sestanki formati.
Za strukturiranje tem, ki jih zajema EED, je bilo opredeljenih 15 strokovnih področij:

 Načrtovanje, spremljanje in preverjanje ter izračuni prihrankov,
 Sheme obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi,
 Javne zgradbe ( stavbe),
 Javno naročanje,
 Spodbude za delitev,
 Merjenje in obračun in informacije za obračun,
 Povpraševalni viri,
 Učinkovitost omrežja in učinkovitost preoblikovanja,
 Energetske storitve in ESCO,
 Energetski pregledi in sistemi upravljanja,
 Energetski pregledi in sistemi upravljanja,
 Učinkovitost oskrbe z energijo, visoko učinkovita SPTE in ogrevanje / hlajenje,
 Finance (medsektorsko področje),
 Informacije in usposabljanje (cross-cutting area).

Za učinkovito upravljanje teh strokovnih področij je bilo imenovanih šest koordinatorjev domen. Vsak od njih 
bo odgovoren za eno ali več strokovnih področij in je del vodstvene ekipe. Ločeno je bilo med standardnimi 
strokovnimi področji in medsektorskimi področji, medsektorska področja so tista, ki bodo na splošno delovala 
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v povezavi s standardnimi strokovnimi področji, vendar le redko sama, razen če se vodstvena skupina s tem 
strinja. Vodstvena skupina bo odgovorna za splošno kakovost akcije. 
Na splošno bosta struktura in organizacija akcije zagotovila, da bo gradivo iz CA EED in CA EED 2 na voljo 
in da bo novo delo dopolnjevalo delo CA EED in CA-EED 2 in ga ne bo podvajalo. Tako bodo notranje kot 
zunanje komunikacijske strukture posodobljene tako, da bodo na voljo obstoječe gradivo in na pomemben 
način dodajo gradivo iz CA EED 3. Zaradi zaupnosti bo interno gradivo shranjeno na varnem območju 
spletnega mesta, medtem ko bo gradivo, ki bo javno dostopno, na voljo na javnem območju spletnega mesta 
in bo na voljo za druge informativne dejavnosti, ki jih podpira Evropska unija.
Namen direktiv EPBD, RES in EED je podpreti doseganje energetskih ciljev EU 2030, saj so taka področja, 
na katerih so posamezni predpisi povezani, pogosto obravnavajo ista področja, vendar z različnih vidikov. 
Kot taka je korist od izmenjave informacij prek meja različnih usklajenih ukrepov. Skupna področja so 
informacije, usposabljanje, vrednotenje, strategije gradnje in financiranje; obstaja pa tudi več tehničnih 
vidikov, pri katerih ima izmenjava informacij dodano vrednost.
Ko trije predpisi in njihovo izvajanje zorijo, raste tudi vrednost izmenjave med usklajenimi ukrepi in potreba 
po izmenjavi narašča.
V CA EED 3 je vzpostavljen sistem sodelovanja, pri katerem so področja sodelovanja opredeljena v zgodnjih 
fazah priprave delovnih skupin, predvidena je udeležba na plenarnih sestankih CA RES in CA EPBD ter 
možnost skupnega sodelovanja v delovnih skupinah drugih ali pa je mogoče podpreti ustanovitev namenskih 
skupnih dejavnosti. V zameno se pričakuje vzajemno ukrepanje CA EPBD in CA RES.
CA EED 3 bo zagotovil tudi forum na enem mestu za posvetovanje in sodelovanje med udeleženci akcije in 
drugimi organi, ki bodo imeli vlogo ali bodo zainteresirani za izvajanje zakonodaje, kot je odbor EED (EEDC). 
Za Komisijo bo CA EED 3 pomemben forum za neformalno spremljanje izvajanja direktive in opredelitev 
možnih področij za prihodnjo ustrezno konvergenco in ukrepe na ravni EU na področju energetske 
učinkovitosti. Komisiji bo zagotovil tudi priložnost za sodelovanje z državami članicami z izmenjavo informacij 
o nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih (NECP) ter omogočil dostop strokovnjakom držav članic na 
določenih tehničnih področjih EED.

Pričakovani rezultati in potencialni vplivi CA-EED 3 so:
 Države članice si izmenjajo različne primere dobrih praks in pokažejo, da se na njih učijo o zadevah, 

povezanih z energetsko učinkovitostjo, zlasti o zajetih strokovnih področjih.
 Države članice se bodo okrepile in gradile na mreži udeležencev, kar bo omogočilo nadaljnje 

sodelovanje, ki presega trajanje in obseg akcije.
 Države članice bodo opredelile možna področja za prihodnjo konvergenco.
 Razvit bo pregled (revidiranih) političnih instrumentov in ukrepov za prihranek energije z izkušnjami 

držav članic, da bodo države članice lahko gradile na drugih uspešnih pristopih, da bi pospešile 
izvajanje zakonodaje, vključno z morebitnimi spremembami, in se izognile pastem.

Izkušnje iz predhodnih usklajenih ukrepov (CA ESD, CA EED in CA EED 2) kažejo, da pričakovanih učinkov 
ni enostavno ovrednotiti s številčnimi kazalniki. Najboljše merilo za oceno uspeha ali neuspeha sistema CA 
EED 3 bi lahko navedli kot zadovoljstvo udeležencev glede uporabnosti izdelkov in storitev CA EED 3. Vpliv 
in vrednost akcije se skozi akcijo neprekinjeno zajemata po dveh glavnih kanalih, pri čemer je prva ocena, ki 
se izvede med vsemi udeleženci plenarnega zasedanja. Po vsakem plenarnem zasedanju se opravi 
ocenjevanje, povzetek poročila pa je na voljo vodstveni skupini en mesec po plenarnem zasedanju, v 
katerem se razpravlja o možnih izboljšavah ukrepa. Poleg tega se med akcijo dvakrat opravijo razgovori med 
nacionalnimi kontaktnimi točkami, evalvacije pa se opravijo tudi po študijskih obiskih in delavnicah. 
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Priloga 2: Obrazec 3 za projekt 2430-22-0006
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Priloga 3: Potrditev Grant Agreement
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