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Analiza finančnih, ekonomskih, pravnih in 

organizacijskih vidikov podporne sheme za 

URE in OVE v SMP in industriji 

Povzetek 

Energetska učinkovitost je pomemben dejavnik za zagotavljanje trajnostne rabe energetskih 

virov. Postavljena je v središče energetske strategije EU, katere cilj je povečati energetsko 

učinkovitost za 20 % do leta 2020 in za najmanj 32,5 % do leta 2030 glede na izhodiščno leto 

2007. Na področju OVE je Slovenija z letom 2020 zavezana smernicam podnebno-

energetskega svežnja EU iz 2019, katerega cilj je bilo skupno 20-odstotno povečanje deleža 

OVE v končni porabi energije, povečanje energetske učinkovitosti za 20 % ter zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov za 20 %. V okviru teh zavez za Slovenijo zavezujoč skupni delež 

OVE v končni porabi energije do leta 2020 znaša 25 %.  

Kot je iz zgoraj povedanega razvidno, je treba natančno spremljati programe na področju 

financiranja ukrepov URE in OVE, saj je od tega odvisno izpolnjevanje zavez, ki jih ima 

Slovenija v prostoru EU oziroma jih je sprejela kot obvezujoče cilje za ciljna leta. Vloga 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, sklopa D6.4, je namenjena analizi finančnih, ekonomskih, 

pravnih in organizacijskih vidikov podpornih shem za URE in OVE v srednjih in malih podjetjih 

(SMP) in splošno industriji ter storitvenemu sektorju, ki ima pomembne sektorske ciljne 

ukrepe, ki jih bo treba doseči v prihodnjih letih. 

S tem namenom smo se pri pregledu možnosti za financiranje projektov URE in OVE v 

Sloveniji osredotočili na vse vrste financiranja, ki so tu na voljo, in sicer za pravne osebe, pri 

čemer se industrija in komercialni sektor povezujeta na skupnem področju, ki je gospodarstvo. 

Raba energije v tem sektorju pomeni pomemben delež rabe energije in v načrtih za URE in 

OVE ima znaten delež pri doseganju slovenskih ciljev na področju URE in OVE. 

Pri pregledu in analizi podpornih shem v Sloveniji smo se osredotočili na dva glavna vira 

spodbud za financiranje ukrepov URE, in sicer zagotavljanje prihrankov zavezancev in 

spodbujevalne dejavnosti Eko sklada. Poleg teh virov smo v okvir pregleda spodbujevalnih 

shem na področju URE vključili dejavnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

(MGRT), ki financira z uporabo pretežno kohezijskih sredstev financira projekte, ki naj bi bili 

usmerjeni k povečevanju energetske učinkovitosti, večji izrabi OVE in zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov (TGP) ter SID banko s financiranjem okoljskih naložb, med katere sodijo 

tudi projekti URE in OVE. 

Eden vodilnih ukrepov spodbujanja proizvodnje električne energije iz OVE, ki je že od leta 

2009 uveljavljen tudi v Sloveniji, so sheme državne pomoči oziroma podpore za električno 

energijo, proizvedeno iz OVE in tudi v SPTE, v obliki zagotovljenih cen oziroma obratovalnih 

podpor. V Sloveniji je podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE že zelo 

dobro poznana ter uveljavljena in zadovoljuje potrebe po takšnem financiranju.  

V sklopu pregleda podpornih shem za URE in OVE smo se tako najbolj osredotočili na 

izvajanja spodbud za URE in OVE za gospodarstvo (industrija in storitveni sektor) v sklopu 

financiranja zavezancev za prihranke ter Eko sklada, saj ta vira prispevata večinski delež 
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obveznosti na tem področju. Pregled podpornih shem za URE za gospodarstvo je zajel več 

meril, in sicer glede načina oblikovanja spodbud (pravna podlaga, razpis/poziv, financiranje, 

upravičenci, izbira …), načina prijave za spodbude (prijavni obrazci, merila za prijavo …), 

pogojev pridobivanja spodbud (omejitve, določanje prihrankov, poročanje …) ter analize 

samih ukrepov. 

Zaključki analiz dveh najpomembnejših oblik financiranja so strnjeni v nekaj točk, in sicer 

ločeno za spodbujanje URE in OVE, ki ga izkazujejo Eko sklad in zavezanci za prihranke. 

Zaključki analize spodbud za URE in OVE pri Eko skladu so: 

• Eko sklad za spodbude uporablja javna sredstva, pri katerih so pravila glede 

dodeljevanja zaostrena glede na, na primer, financiranje ukrepov zavezancev za 

prihranke (4.1 Analiza spodbud za URE in OVE pri energetskih podjetjih – zavezancih 

za prihranke). Izvajanje ukrepov je zato manj prilagodljivo, saj je podvrženo številnim 

pravilom dodeljevanja državnih pomoči, postopkov sprejemanja, postopkov 

preverjanja, pozivanja k dopolnitvam, izdajanja odločb in podobnega.  

• Eko sklad nima urejenega računalniško podprtega informacijskega sistema za 

pripravo, oddajo in obdelavo vlog, kar izredno podaljša čas pregleda vlog, povečuje 

nenatančnost pri oddaji, podvajanje del in pregledovanje, pa tudi zasedenost osebja s 

skeniranjem, obdelavo podatkov iz vloge, prepisovanjem in drugimi zadolžitvami. 

Nujno je, da se sistem čim prej vzpostavi. Zaradi teh pomanjkljivosti je moral Eko sklad 

v letu 2020 pridobiti dodatna sredstva za izvedbo poziva, kjer je bilo sprejetih preveč 

vlog glede na načrtovana sredstva.  

• Analiza in pregled javnih pozivov za pravne osebe sta pokazala nekatere nepravilnosti, 

ki jih je treba odpraviti, in sicer z doslednim pregledom tehničnih parametrov vlog in 

omejevanjem največjega dovoljenega zneska financiranja. Prav tako je treba oceniti, 

ali naj se omeji tudi financiranje ukrepov, ki izkazujejo visoko donosnost oziroma ne 

potrebujejo javnega financiranja za svojo izvedbo. 

• Javni pozivi za pravne osebe so pripravljeni po načelu de minimis, kar številna podjetja 

omejuje pri hitrejši izvedbi ukrepov URE in OVE. S tem namenom je eden od ciljev 

projekta CARE4CLIMATE tudi priprava strokovnih podlag za pripravo pozivov po 

načelu dovoljenih državnih pomoči s prijavo sheme kot dovoljene državne pomoči. 

• Zgodovina delovanja Eko sklada kaže nihanja v povpraševanju po nepovratnih 

sredstvih. Za doseganje ciljev iz NEPN in do leta 2050, bo treba v prihodnje podpreti 

tudi zahtevnejše (in dražje) projekte. Vse to zahteva razvoj dodatnih storitev, ki so 

natančneje opredeljene že v NEPN (npr. spodbujanje in zagotavljanje pomoči po 

načelu vse na enem mestu, spodbude za pripravo projektov, demonstracijski projekti, 

instrumenti fiskalni spodbud itn.). 

• Za projekte, zlasti v gospodarstvu, kjer gre lahko tudi za posebne procesne projekte in 

so doseženi prihranki določeni na podlagi projektne dokumentacije, je za preprečitev 

zlorab pomembno vzpostaviti primeren nadzor, ki zajema preverjanje dejanske 

izvedbe projekta in tudi poročanih prihrankov. 

• Zaradi zasledovanja doseganja ciljev na področjih energetske učinkovitosti, izrabe 

OVE in zmanjšanja emisij TGP je treba pri vseh ciljnih skupinah poleg preverjanja 

podatkov o doseženih prihrankih zagotoviti tudi preverjanje podatkov o doseženem 

zmanjšanju emisij TGP in povečanju proizvodnje energije iz OVE. 
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• Opozoriti je treba, da so pozivi Eko sklada za gospodarstvo oblikovani tako, da ne 

omogočajo spremljanja doseženih učinkov ločeno za industrijo in zasebni storitveni 

sektor, kar bi bilo vsekakor treba zaradi spremljanja izvajanja ukrepov in njihove 

nadgradnje ter doseganja ciljev na področjih energetske učinkovitosti, izrabe OVE in 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za posamezne sektorje. Leta 2019 je Eko 

sklad objavil tudi pozive, namenjene tako gospodarstvu kot tudi lokalnim skupnostim, 

kar bo spremljanje učinkov po posameznih sektorjih še dodatno otežilo. 

Zaključki analize spodbud za URE in OVE pri energetskih podjetjih – zavezancih za prihranke 

so naslednji: 

• Shema pomeni tržni način obravnave spodbud za sofinanciranje prihrankov pri končnih 

odjemalcih, vzpostavlja tako povpraševanje zavezancev po ukrepih kot tudi ponudbo 

podjetij, ki želijo investirati v URE. 

• Zavezanci ne poročajo o višini dodeljenih spodbud podjetjem, ki izvajajo ukrepe URE 

in OVE, zato ni podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenili, kakšen je finančni vidik 

izvajanja teh ukrepov. Iz podatkov, ki pa niso javno objavljeni, lahko razberemo 

»cene« prihrankov v višini od 5 €/MWh do 60 €/MWh in tudi 100 €/MWh, odvisno od 

»ponudbe in povpraševanja«. Predvsem največji trgovec z naftnimi derivati je zaradi 

sorazmerno visokih količin prihrankov, ki izhajajo iz dodajanja aditiva gorivu, na trgu 

ponujal prihranke po nizki ceni, kar je onemogočalo financiranje drugih ukrepov 

končnih porabnikov. Če upoštevamo, da je v Sloveniji v skladu z metodologijo izračuna 

prihrankov emisije CO2 pri električni energiji 0,49 t CO2/kWh, potem zgoraj omenjene 

višine spodbud pomenijo od 10 do 200 €/t CO2. 

• Posamezni zavezanci, ki pri izvajanju ukrepov dosegajo prihranke, ki presegajo 

njihove obveznosti, te prihranke »prodajo« drugim zavezancem, kar ni skladno z 

zakonodajalčevo dikcijo, ki pravi, da mora način izvajanja spodbujanja prihrankov 

izkazovati doprinos zavezanca k izvedbi ukrepa, da se lahko upošteva prihranek od 

izvedenega ukrepa. Ker zavezanec, ki prihranek »kupi«, nima neposrednega stika s 

končnim porabnikom, pri katerem je ukrep izveden, je treba preveriti, ali je takšno 

prenašanje prihrankov med zavezanci dovoljeno oziroma smiselno. 

• Nekateri ukrepi iz nabora možnih ukrepov se ne izkazujejo kot primerni, na primer 

spodbujanje energetskih pregledov, saj sami po sebi ne prinašajo prihrankov, temveč 

jih le nakazujejo. 

• Pri izvajanju ukrepov se ne preverja, ali so bili ukrepi financirani še iz katerih drugih 

sredstev, kar bi lahko pomenilo dvojno štetje prihrankov. Zato je nujno, da se pri 

poročanju o ukrepih to sistemsko uredi glede poročanja. Zaradi spremljanja doseganja 

drugih ciljev pa je treba dvojno štetje preprečiti tudi pri drugih spodbudah (npr. 

kohezijska sredstva) oziroma poskrbeti za njihovo pregledno delitev. 

• Glavna vprašanja glede preverjanja prihrankov, doseženih v shemi, so: 1. Ali so bili 

projekti, za katere so prihranki poročani, dejansko izvedeni? 2. Ali je zavezanec 

nastanek teh prihrankov dejansko spodbudil? 3. Ali je izračun prihrankov ustrezen? 

Agencija za energijo je tista, ki naj bi preverila vsaj statistično pomemben delež in 

merodajni vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih izvedejo 

zavezanci. Agencija pri tem nima nobenega vzvoda (rokov, obveznosti), zaradi 

katerega bi ji bili zavezanci dolžni predložiti dodatna pojasnila glede izvajanja ukrepov 

in njihovega vrednotenja. Agencija tudi nima opredeljenih nobenih pristojnosti ob 
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morebitnih ugotovljenih kršitvah pri izvajanju ukrepov. Glede na zdajšnje izkušnje je 

nujno treba izboljšati kakovost poročanih podatkov. 

• Zdaj veljavni Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije je bil nazadnje 

spremenjen leta 2017, nekatere metode za izračun prihrankov pa se niso spremenile 

že vse od leta 2010. Zaradi napredka tehnologij bi bilo treba metode celostno 

posodobiti, potem pa zagotoviti njihovo sprotno prenovo, s katero bi se odpravljale 

nepravilnosti, ki bi lahko povzročile na primer nerealno visoke prihranke. 

• Poročanje zavezancev bi moralo biti urejeno tako, da bi omogočalo natančno 

določanje prihrankov tako po ukrepih kot tudi po sektorjih, kar omogoča nadaljnje 

analize, primerjave in podobno. 

Države članice imajo različno organizirano spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih 

virov energije, na voljo pa so bolj ali manj kakovostne informacije o programih spodbud 

oziroma bolj ali manj necelovite informacije. Prav tako se razlikujejo države po vključenih 

institucijah in obsežnosti sistema. Za primerjavo med spodbujanjem URE in OVE v Sloveniji 

smo pregledali nekatere izkušnje iz drugih držav EU, pri čemer smo se osredotočili na Avstrijo 

in Nemčijo, ki imata zelo dobro organiziran sistem spodbud vključno s številnimi informacijami, 

ki bodo lahko v nadaljevanju dela na projektu Care 4 Climate pomagale oblikovati predloge, ki 

jih lahko upošteva Slovenija pri prilagajanju svojih spodbud za čim večjo učinkovitost 

dodeljevanja spodbud. V obeh državah je uvedena zelo natančna razdelitev med 

posameznimi vrstami spodbud, hkrati pa so na voljo številne koristne informacije, na primer 

zgornja (kapica) višina dodelitve prihranka za posamezne ukrepe, višina financiranja, 

podrobne tehnične zahteve in v nekaterih primerih tudi podrobni postopki prijave oziroma 

oddaje vlog. 

Primerjalne podobnosti oziroma razlike pri načinih obravnave financiranja URE in OVE v 

Sloveniji, Nemčiji ter Avstriji, kot izhajajo iz pristopov k spodbujanju URE in OVE: 

• Tako v Nemčiji kot v Avstriji je v primerjavi s Slovenijo spodbujanje ukrepov URE in 

OVE organizirano centralno in na ravni celotne države. V obeh državah je za področje 

zadolženo ministrstvo za gospodarstvo, v povezavi bodisi z energijo bodisi z okoljem. 

V obeh državah je opaziti bistveno večje vključevanje ministrstev za gospodarstvo v 

aktivnosti za URE in OVE. V Sloveniji dejavnega sodelovanja pri načrtovanju aktivnosti 

spodbujanja URE in OVE ni zaznati; kvečjemu nasprotno, v lastnih javnih razpisih 

MGRT le v manjši meri upošteva kriterije povezane z URE in OVE pri podeljevanju 

različnih razvojnih sredstev kljub izraziti usmerjenosti vseh strateških dokumentov v 

zagotavljanje nizkoogljične družbe. 

• Obe državi imata zelo razvito upravljanje spodbud, potrjevanja, usmerjanja ter 

priprave, kar se kaže tudi v natančnejšem obvladovanju vlog in spodbud. Organiziran 

postroj za svetovanje, pripravo usmeritev, obvladovanje procesa podeljevanja spodbud 

je organiziran tako na strokovni kot upravni ravni. 

• V obeh državah je opaziti močno strokovno podporo pravilnemu usmerjanju spodbud z 

različnimi navodili, informativnimi listi, klicnimi centri in podobnim, kar omogoča 

ustrezno podporo prijaviteljem in preglednost priprave vlog. 

• V obeh državah je opaziti močno IT-podporo celotni shemi; enotna vstopna točka, vse 

informacije na enem mestu, preglednost pri informacijah, natančnost pri pripravi vlog s 

primernimi pojasnili za izpolnjevanje. 
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•  V obeh državah se opaža izrazito sodelovanje energetskih svetovalcev, ki za podjetja 

pripravljajo vloge in koncepte ter preverjajo izračune. Energetsko svetovanje je v obeh 

državah že od vsega začetka razvoja URE in OVE pomembno gospodarsko področje, 

ki sta ga državi sistematično spodbujali. V Sloveniji smo glede Eko sklada zaznali 

nekaj podjetij, ki so izstopala pri številu pripravljenih vlog za Eko sklad, kar nakazuje, 

da nekaj svetovalcev svoje storitve razvija prav v zvezi s pripravo vlog za spodbude. 

• V vseh državah je energetski pregled (EP) eden od potrebnih, včasih zahtevanih 

pogojev za pripravo investicije, pri čemer je nadzor nad kakovostjo EP v Avstriji in 

Nemčiji izveden že pri vstopu svetovalcev na trg z vpisom v registre, v Sloveniji pa je 

raven izdelanih energetski pregledov zelo različna. Treba bi bilo pregledati EP, 

izvedene za potrebe obveznosti velikih podjetij (ali uvedba ISO 50001 ali izvedba EP 

na štiri leta) ter EP, ki jih je financiral Eko sklad v okviru spodbud za svetovalne 

aktivnosti podjetjem. 

V sklepnem poglavju navajamo zaključke raziskave o finančni podpori, finančnih instrumentih 

in potrebah MSP za financiranje projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 

energije, ki jo je v okviru projekta Care 4 izvedel Center poslovne odličnosti Ekonomske 

fakultete (CPOEF). Raziskava je zajela pripravo in testiranje vprašalnika o investicijah 

slovenskih majhnih in srednjih podjetij v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, 

izvedbo ankete in analizo rezultatov. Pri testiranju vprašalnika je aktivno sodeloval Eko sklad 

kot potencialni uporabnik rezultatov. Zaradi neodzivnosti oziroma nepripravljenosti podjetij za 

sodelovanje v anketi na začetku krize zaradi covida-19 in zaustavitve gospodarskih dejavnosti 

v 2020 je končni vzorec zajel 276 slovenskih majhnih in srednjih podjetij iz širšega nabora 

dejavnosti. Poročilo o izvedeni raziskavi je pripravljeno v ločenem poročilu: Raziskava o 

finančni podpori, finančnih instrumentih in potrebah MSP za financiranje projektov energetske 

učinkovitosti in obnovljivih virov energije, CPOEF, 2020. Raziskava prikazuje taksonomijo 

dejavnikov investicij v energetsko učinkovitost ter obnovljive vire energije in pregled ugotovitev 

empiričnih študij, podaja pa tudi analizo rezultatov ankete. 
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Seznam kratic in okrajšav 

Kratica/simbol Beseda ali besedna zveza Slovenski prevod 

AN OVE 
Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije 

  

AN URE 
Akcijski načrt za učinkovito rabo 
energije 

  

BAFA 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle 

(Nemški) zvezni urad za 
gospodarstvo in nadzor izvoza 

BMWi 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 

(Nemško) ministrstvo za 
gospodarstvo in energijo 

CO2 ogljikov dioksid   

EED Energy Efficiency Directive Direktiva o energetski učinkovitosti 

EEO Energy Efficiency Obligation Obveznost zagotavljanja prihrankov 

EZ energetski zakon   

ISO 
International Organization for 
Standardization 

Mednarodna organizacija za 
standardizacijo 

MSP mala in srednja podjetja   

NEPN 
Nacionalni energetski in podnebni 
načrt 

  

NOD nizkoogljična družba   

OP EKP 
Operativni program Evropske 
kohezijske politike 

  

OVE obnovljivi viri energije   

SID (banka) 
Slovenska izvozna in razvojna 
(banka) 

  

SPTE 
soproizvodnja toplote in električne 
energije 

  

TGP toplogredni plini   

URE učinkovita raba energije   

ZGD zakon o gospodarskih družbah   

ZURE zakon o učinkoviti rabi energije   

ZVO zakon o varstvu okolja   
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1 Analiza finančnih, ekonomskih, pravnih in 

organizacijskih vidikov podporne sheme za 

URE in OVE v SMP in industriji 

Energetska učinkovitost je pomemben dejavnik za zagotavljanje trajnostne rabe energetskih 

virov. Postavljena je v središče energetske strategije EU, katere cilj je povečati energetsko 

učinkovitost za 20 % do leta 2020 in za najmanj 32,5 % do leta 2030 glede na izhodiščno leto 

2007. Slovenija je v svojem drugem akcijskem načrtu, skladnem z Direktivo 2012/27/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti (Direktiva 

2012/27), za obdobje 2017–2020 določila strateški cilj, po katerem raba primarne energije v 

letu 2020 ne bo presegla 82,86 TWh. V letu 2020 je Slovenija sprejela tudi Nacionalni 

energetsko podnebni načrt (NEPN) in med drugim določila ključna strateška cilja, da raba 

primarne energije do leta 2030 ne bo presegla 73,9 TWh, energetska učinkovitost pa se bo 

glede na osnovno oceno verjetnosti iz leta 2007 povečala vsaj za 35 %.  

Slovenija namerava zastavljene cilje na področju učinkovite rabe energije (URE) doseči z 

vrsto ukrepov spodbujanja učinkovite rabe energije v vseh sektorjih, tudi v prometu in sektorjih 

pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z omrežji za učinkovito daljinsko ogrevanje 

in hlajenje. Z izvedbo navedenih ukrepov učinkovite rabe naj bi skladno z akcijskim načrtom 

do leta 2020 prihranili 4 TWh končne porabe energije.  

Na področju OVE je Slovenija z letom 2020 zavezana ciljem podnebno-energetskega svežnja 

EU iz 2019, katerega cilj je bilo skupno 20-odstotno povečanje deleža OVE v končni porabi 

energije, povečanje energetske učinkovitosti za 20 % ter zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov za 20 %. V okviru teh zavez za Slovenijo zavezujoč skupni delež OVE v končni porabi 

energije do leta 2020 znaša 25 %. Ciljni deleži OVE za posamezne sektorje, določeni v 

Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020, pa predvidevajo delitev 

po sektorjih na sektor električne energije z 39,3 %, sektor ogrevanja in hlajenja (ki vključuje 

gospodarstvo) s 30,8 % ter sektor prometa z 10,5 %. Glede na zaveze se v letu 2019 izkazuje 

3,15-odstotni zaostanek za ciljnim deležem, ki ga v letu 2020 ni bilo mogoče nadomestiti.  

Sektorski ciljni delež OVE je bil presežen le v porabi energije za ogrevanje in hlajenje, ki za 

leto 2019 znaša 31,89 %. Poleg tega da se je raba OVE za ogrevanje in hlajenje povečala, je 

napredek predvsem posledica zmanjšanja rabe energije za ogrevanje in hlajenje, najbolj v 

industriji, saj se delež izračunava glede na podatke o rabi energije.  

Kot je iz zgoraj povedanega razvidno, je treba natančno spremljati izvajanje programov na 

področju financiranja ukrepov URE in OVE, saj je od tega odvisno izpolnjevanje zavez, ki jih 

ima Slovenija v prostoru EU oziroma jih je sprejela kot obvezujoče cilje za ciljna leta. Vloga 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, sklopa D6.4, je namenjena analizi finančnih, ekonomskih, 

pravnih in organizacijskih vidikov podpornih shem za URE in OVE v srednjih in malih podjetjih 

(SMP) ter nasplošno industriji, podvrženi pomembnim sektorskim ciljnim ukrepom, ki jih bo 

treba v prihodnjih letih doseči. 
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S tem namenom smo se pri pregledu možnosti za financiranje projektov URE in OVE v 

Sloveniji osredotočili na vse vrste financiranja, ki so na voljo v Sloveniji, in sicer za pravne 

osebe, pri čemer se industrija in komercialni sektor povezujeta znotraj gospodarstva. Raba 

energije v tem sektorju ima pomemben delež rabe energije, zato v načrtih za URE in OVE 

obsega znaten delež pri doseganju slovenskih ciljev na tem področju. 

V pregledu možnosti financiranja smo pregledali vrste financiranja, omogočenega na ravni 

celotne države; obstajajo namreč tudi nekateri načini na lokalnih ravneh (npr. v nekaterih 

lokalnih skupnostih), o čemer pa se podatki ne zbirajo.  

Pri pregledu posameznih načinov financiranja smo se osredotočili na vse vidike izvajanja 

programov, kot so viri financiranja, obseg in organiziranost, pravila prejemanja pomoči, s 

čimer so se pokazale različnost pri načinih obravnave financiranja ter posamezne razlike pri 

obvladovanju, usmerjanju in uspešnosti izvajanja. 

1.1 Uspešnost Slovenije pri doseganju ciljev energetske 

učinkovitosti v primerjavi z EU  

Evropska komisija je aprila 2019 objavila Oceno napredka držav članic pri izpolnjevanju 

nacionalnih ciljev glede energetske učinkovitosti do leta 2020, ki povzema podatke iz poročil 

držav članic o doseženih kumulativnih prihrankih energije v obdobju 2014–2016. Iz navedene 

ocene izhaja, da je Slovenija med 15 državami, ki sproti izpolnjujejo kumulativno obvezo 

prihrankov končne porabe energije. Slovenija sodi v skupino devetih držav, ki imajo 

vzpostavljen kombiniran način doseganja prihrankov energije, in sicer dosegamo del 

prihrankov energije s pomočjo sistema obveznega doseganja prihrankov energije, del pa z 

alternativnimi ukrepi politike energetske učinkovitosti.  

V skladu z Direktivo 2012/27/EU in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije 

(Uradni list RS, št. 96/14) do novembra 2020 oziroma od novembra 2020 naprej v skladu z 

Zakonom o učinkoviti rabi energije (ZURE, Uradni list RS, 158/20) sta najpomembnejša 

ukrepa za izpolnjevanje ciljev energetske učinkovitosti v Sloveniji sistem obveznega 

doseganja prihrankov energije, ki zavezuje dobavitelje energentov končnim odjemalcem (t. i. 

zavezanci), in pa alternativni ukrep politike energetske učinkovitosti, to je programa spodbud, 

ki jih za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in izrabe obnovljivih virov energije (OVE) 

namenja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad). Prihranki, doseženi s tema 

ukrepoma, že od leta 2015 obsegajo skoraj 85 % vseh doseženih prihrankov končne porabe 

energije v Sloveniji. V okviru sistema obveznega doseganja prihrankov energije in 

alternativnega ukrepa mora Slovenija na letni ravni doseči 1,5-odstotni prihranek končne 

porabe energije. Polovico navedenih ciljnih prihrankov, to je 0,75 %, morajo dosegati 

dobavitelji energije končnim odjemalcem (dobavitelji tekočih goriv morajo doseči 0,25 % 

prihranka končne porabe energije za motorni bencin in dizelsko gorivo), drugo polovico 

ciljnega prihranka pa je treba doseči z alternativnim ukrepom, ki se izvaja v okviru programa 

energetske učinkovitosti Eko sklada. Program se financira s sredstvi, zbranimi pri končnih 

odjemalcih energentov v okviru prispevka za učinkovito rabo energije. 

 



 

 

 
 

14 
 

 

Slika 1.1: Primerjava ciljnih in doseženih skupnih prihrankov energije (vir: Agencija RS za energijo) 

Slovenija je pri doseganju ciljnih prihrankov energije z izvajanjem ukrepov energetske 

učinkovitosti v okviru sistema obveznega doseganja prihrankov energije in alternativnega 

ukrepa Eko sklada kumulativno uspešna (Slika 1.1). Pri tem so dobavitelji energentov končnim 

odjemalcem tudi v letu 2019 presegli ciljne letne vrednosti prihrankov. Te vrednosti so 

določene v odstotkih prodane energije končnim odjemalcem v prejšnjem letu in se od leta 

2015 postopno zvišujejo, šele leta 2018 pa so dosegle 0,75 %. Z alternativnim ukrepom pa so 

bili nezavezujoče določeni ciljni prihranki, ki že od uveljavitve sheme znašajo 262 GWh na 

leto, prvič preseženi v letu 2019. Prav tako je Slovenija v letu 2019 prvič od vzpostavitve nove 

sheme doseganja prihrankov končne porabe energije z alternativnim ukrepom dosegla višje 

prihranke, kot so jih dosegli zavezanci v okviru sistema obveznega doseganja prihrankov 

energije. Ciljne prihranke energije lahko zavezanci pokrijejo s presežki doseženih prihrankov 

iz preteklih let. 

1.2 Uspešnost Slovenije pri doseganju ciljev na področju OVE 

Sektorski ciljni delež OVE je bil presežen le pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje 

(vključeno je tudi gospodarstvo), kjer je bil v letu 2018 dosežen 31,61-odstotni delež OVE v 

končni porabi energije sektorja, ocenjeni delež za leto 2019 pa znaša 31,89 %. Poleg tega da 

se je raba OVE za ogrevanje in hlajenje povečala, je napredek predvsem posledica 

zmanjšanja rabe energije za ogrevanje in hlajenje, najbolj v industriji. V sektorjih električne 

energije in prometa je Slovenija za sektorskimi cilji zaostajala tako v letu 2018 kot tudi v letu 

2019, pri tem pa je bil v sektorju prometa med letoma 2017 in 2018 dosežen pomemben 

napredek. Delež OVE v sektorju električne energije od leta 2009 zavzema približno tretjinski 

delež. Napredek Slovenije pri doseganju ciljnega deleža OVE v končni porabi energije je 
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primerljiv s povprečjem v EU, razlika do ciljnega deleža pa nas uvršča med države, ki 

zaostajajo za povprečjem. 

Preglednica 1.1: Doseženi cilji na področju OVE (vir: Agencija RS za energijo) 

 

1.3 Okvir podpornih shem za URE in OVE za gospodarstvo 

Kot smo že omenili, sta v Sloveniji dva glavna vira spodbud za financiranje ukrepov URE, in 

sicer zagotavljanje prihrankov zavezancev in spodbujevalne dejavnosti Eko sklada. Poleg teh 

virov smo v okvir pregleda spodbujevalnih shem na področju URE vključili dejavnosti 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki z uporabo pretežno kohezijskih 

sredstev financira projekte, ki naj bi bili usmerjeni k povečevanju energetske učinkovitosti, 

večji izrabi OVE in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP). V letu 2019 se je vzpostavil 

nov finančni vir, ki ga vodi in oblikuje SID banka z namenom financiranja okoljskih naložb, 

med katere sodijo tudi projekti URE in OVE. 

Financiranje ukrepov zavezancev se izvaja brez udeležbe javnih sredstev, saj morajo 

zavezanci za financiranje ukrepov uporabiti lastna sredstva, ki jih pridobijo iz dejavnosti 

prodaje energije.  

Dejavnosti Eko sklada se izvajajo z uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za URE, ki ga 

plačujejo kupci energije, prispevek pa energetska podjetja odvajajo mesečno Eko skladu. 

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklad izvaja na podlagi letnega Programa za 

dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti z 

namenom doseganja prihrankov energije in na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za 

podnebne spremembe. Leta 2020 je bilo tako za dodeljevanje nepovratnih in povratnih 

finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti namenjenih 30,5 mio EUR iz 

prispevka za URE in 18,5 mio EUR iz podnebnega sklada. V letu 2020 je bilo pravnim osebam 

(gospodarstvu) za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 

namenjenih 8 mio EUR. 
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Spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–20201 (v 

nadaljnjem besedilu: program finančnih spodbud) temeljijo na strateških dokumentih 

industrijske politike in pretežno na podlagi Operativnega program za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter z njim povezane Strategije pametne 

specializacije. Program je podlaga za državne pomoči, ki jih dodeljuje(jo) Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, njegove izvajalske institucije oziroma druge institucije, ki 

delujejo na področju podjetništva, internacionalizacije in inovativnosti, ter je skladen s 

programskimi dokumenti evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Spodbude se 

dodeljujejo v razpisih, namenjenih posebnim področjem, in sicer je za področje, kamor 

spadata URE in OVE, skupen naziv »prehod v nizkoogljično družbo« (NOD). 

V letu 2018 je SID banka začela pripravljati finančne instrumente, ki se nanašajo na 

financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega 

poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih, in sicer 

raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost ter 

urbani razvoj. 

                                                
1  Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, različica 3, 13. junij 2016. 



 

 

 
 

17 
 

2 Pregled podpornih shem za URE za 

gospodarstvo 

2.1 Spodbude za URE in OVE pri energetskih podjetjih – zavezancih 

za prihranke 

Zavezanci za doseganje prihrankov energije so glede na EZ-1 (318. člen, 1. odstavek) in 

Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (3. člen, 1. odstavek) dobavitelji električne 

energije, toplote, plina ter tekočih in trdih goriv. Obveznost zavezancev je, da morajo pri svojih 

končnih odjemalcih z različnimi energetskimi storitvami in ukrepi dosegati čim večje prihranke 

energije. 

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije Slovenijo obvezuje k doseganju 

1,5-% prihranka energije na letni ravni glede na izračunano letno povprečje končne rabe 

energije v obdobju 2010–2012. Ta obveznost se dosega s kombiniranim sistemom, kar 

pomeni, da 50 % prihranka končne energije pri odjemalcih zavezanci dosežejo z raznimi 

spodbudami za izvedbo varčevalnih ukrepov. Drugo polovico prihrankov zagotovi Eko sklad z 

zbranimi finančnimi sredstvi iz naslova prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. 

Zaradi sprememb tržnih deležev dobaviteljev in novih udeležencev na energetskem trgu so 

prihranki, ki jih morajo dosegati zavezanci v posameznem letu, izraženi kot delež energije, ki 

so jo prodali v preteklem letu. V Zakonu o učinkoviti rabi energije so opredeljeni deleži 

prihrankov energije z upoštevano olajšavo, ki so jih morali zavezanci dosegati v letih 2018, 

2019 in 2020 – prihranke v višini 0,75 % prodane energije v preteklem koledarskem letu, 

razen zavezanci, ki dobavljajo tekoča goriva, v višini 0,25 %. Za tiste zavezance, ki bodo v 

posameznem koledarskem letu dosegli večje prihranke, kot so opredeljeni v uredbi, je 

dovoljeno, da se presežki lahko upoštevajo za izpolnjevanje obveznosti v naslednjih treh letih. 

Ob uveljavitvi obveznega doseganja prihrankov se je strošek spodbud k izvedbi in financiranju 

ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti prenesel na zavezance. Zavezanci imajo na 

voljo različne načine spodbud za izvedbo ukrepov: 

• investiranje v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti, 

• dodeljevanje spodbud, 

• krediti, 

• izvajanje energetskih storitev, 

• pogodbeno zagotavljanje prihrankov in 

• drugi načini, ki jih opredelijo zavezanci. 

Način, ki ga izberejo zavezanci, mora izkazovati prispevek zavezanca k izvedbi ukrepa, da se 

lahko upošteva prihranek od izvedenega ukrepa. 

Tisti zavezanci, za katere bo agencija ugotovila, da so z izvajanjem energetskih storitev le 

delno dosegli cilje prihrankov energije glede na določeno obveznost, morajo Eko skladu 
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nakazati znesek, enak razmerju prihranka energije, ki bi ga morali zavezanci doseči glede na 

obvezo v višini povprečnega stroška ukrepov Eko sklada, s čimer izpolnijo svojo obveznost. 

2.1.1 Doseženi prihranki zavezancev 

Zavezanci so s prispevkom k izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije v letu 2019 dosegli 281 

GWh prihranka energije in tako tudi v tem letu skupaj presegli ciljni prihranek, to je 0,75 % 

prodaje energentov (oziroma 0,25 % od prodaje tekočih goriv) končnim odjemalcem, za 34 

GWh. Zavezanci so tudi v vseh prejšnjih letih, od uveljavitve sheme, presegali skupne ciljne 

prihranke energije.  

 

Slika 2.1: Doseženi prihranki zavezancev (vir: Agencija RS za energijo) 

Zavezanci, ki jim s svojim prispevkom k izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije ni uspelo 

zagotoviti ciljnih prihrankov energije, lahko svojo obveznost za vsako MWh nedoseženih 

prihrankov energije izpolnijo s plačilom finančnega nadomestila Eko skladu. Vrednost 

nadomestila letno določi Eko sklad skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije. Za 

leto 2019 je nadomestilo znašalo 209,44 EUR/MWh.  

Prihranki energije so bili doseženi z izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti v industriji, 

storitvenem in javnem sektorju ter v sektorju pretvorbe, distribucije in prenosa energije. V 

okviru posameznih ukrepov – razen ukrepov, kjer je prihranke treba dokazovati z izvedenim 

energetskim pregledom – prihranki niso merjeni, temveč izračunani skladno z metodologijami 

izračuna prihrankov za posamezni ukrep, kot so določeni v Pravilniku o metodah za določanje 

prihrankov energije. 
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Preglednica 2.1 prikazuje, da je bilo v letu 2019 največ prihrankov energije doseženih z 

izvedbo sistemov soproizvodnje toplote in električne energije, izvedbo energetsko učinkovite 

razsvetljave v stavbah, dodajanjem aditiva pogonskemu gorivu in uvajanjem sistemov 

upravljanja energije.  

Preglednica 2.1: Prihranki energije zavezancev (vir: Agencija RS za energijo) 

 

Zavezanci so v letu 2019 dosegli največ prihrankov v industriji in gospodinjstvih, skupaj 167 

GWh, kar je 59,4 % vseh doseženih prihrankov končne energije v letu 2019. V industriji je bilo 

največ prihrankov ustvarjenih z uvajanjem sistemov upravljanja energije, optimizacijo 

tehnoloških procesov, uvedbo energetsko učinkovite razsvetljave in postrojev SPTE. V 

zasebnem storitvenem sektorju je bilo ustvarjenih za 17,4 GWh prihrankov, kar je 6,2 % vseh 

doseženih prihrankov energije (Preglednica 2.2). 
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Preglednica 2.2: Ukrepi zavezancev v industriji in zasebnem storitvenem sektorju (vir: Agencija RS za energijo) 

UKREPI 
industrija 
(kWh/leto) 

zasebni 
storitveni 

sektor 
(kWh/leto) 

Skupaj 
(kWh/leto) 

Delež 

Celovita prenova stavb 
(kWh/leto) 

 457 457 0,4 % 

Delna obnova stavb 
(obnova posameznih 
elementov zunanjega 
ovoja 

 118 118 0,1 % 

Zamenjava toplovodnih 
kotlov na vse vrste goriv 
z novimi kotli z visokim 
izkoristkom na plin 

3.789 1.534 5.323 5,1 % 

Zamenjava toplovodnih 
kotlov na vse vrste goriv 
z novimi kotli z visokim 
izkoristkom na lesno 
biomaso 

1.443 357 1.800 1,7 % 

Vgradnja toplotnih črpalk 
za ogrevanje stavb 

3.637 1.505 5.143 4,9 % 

Celovita prenova toplotne 
postaje 

61  61 0,1 % 

Priklop stavbe na sistem 
daljinskega ogrevanja 

798 287 1.085 1,0 % 

Vgradnja sprejemnikov 
sončne energije (SSE) 

2  2 0,0 % 

Sistemi za izkoriščanje 
odpadne toplote v 
stavbah 

26 12 39 0,0 % 

Optimizacija tehnoloških 
procesov, ki temelji na 
izvedenem energetskem 
pregledu v MSP 

12.131  12.131 11,6 % 

Sistemi soproizvodnje 
toplote in električne 
energije (SPTE) 

5.239 8.000 13.239 12,7 % 

Energetsko učinkovita 
razsvetljava v stavbah 

8.722 1.979 10.700 10,2 % 

Prenova sistemov 
zunanje razsvetljave 

85 323 409 0,4 % 

Energetsko učinkoviti 
elektromotorji 

61 6 68 0,1 % 

Uporaba frekvenčnih 
pretvornikov 

1.276 22 1.298 1,2 % 

Uvajanje sistemov 
upravljanja energije 

26.241 2.087 28.329 27,1 % 

Samooskrba z električno 
energijo 

2.883 387 3.271 3,1 % 

Izkoriščanje odvečne 
toplote v industriji in 
storitvenem sektorju 

264 0 264 0,3 % 

Drugo 20.376 308 20.684 19,8 % 

Skupaj 87.035 17.383 104.418 100,0 % 
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Podrobneje je pridobivanje spodbud analizirano v poglavju 4. Analiza podpornih shem za URE 

in OVE  

2.2 Spodbude za URE in OVE Eko sklada 

Kot alternativni ukrep za doseganje obveznosti v okviru 7. člena EED je v skladu z AN URE 

določeno zbiranje sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov URE v okviru programov Eko 

sklada. Sredstva se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske 

učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta 

goriva. Višina prispevka je določena z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije in znaša 

0,0008 evra na kWh. Po prehodnem obdobju v letih 2015 in 2016 se višina prispevka od 

vključno leta 2017 naprej ni več spreminjala. Za podporo izvajanju programov ima Eko sklad, 

poleg sredstev iz prispevka na voljo tudi sredstva iz Sklada za podnebne spremembe (PS). 

Prihranke, ki jih Eko sklad doseže s spodbudami, se izračunajo na podlagi Pravilnika o 

metodah za določanje prihrankov energije iz leta 2015, s popravki v letu 2017 in 2020.  

V obdobju 2014‒2019 je Eko sklad letni cilj 262 GWh prihranka energije dosegel leta 2019. 

Večina, 87 %, skupnega prihranka energije je bila v opazovanem obdobju dosežena v 

gospodinjstvih, za katera so nepovratna sredstva Eko sklada na voljo že od leta 2008. 

Preglednica 2.3: Letni prihranek energije programov financiranja Eko sklada (vir: Eko sklad) 

Prihranek energije 
[MWh] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gospodinjstva 129.024 105.273 125.689 139.058 176.670 257.448 

Javni sektor 1.786 0 0 235 2.390 3.601 

Gospodarstvo 0 0 0 0 7.804 7.945 

Promet 86 194 826 2.958 3.529 3.433 

ENSVET 18.540 17.326 13.727 13.654 18.157 23.213 

Skupaj 149.436 122.793 140.242 155.905 208.551 295.640 

Gospodarstvu, torej skupaj industriji in zasebnemu storitvenemu sektorju, je Eko sklad najprej 

namenjal spodbude za izvedbo energetskih pregledov, od leta 2018 naprej pa tudi za 

izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE, vključno z vgradnjo naprav za samooskrbo z električno 

energijo. Za vse te ukrepe, vključno z energetskimi pregledi, je bilo v letu 2019 za skupaj 145 

naložb s priznanimi stroški v višini 9,9 milijona evrov izplačanih 1,9 milijona evrov spodbud. 

Tako je bil v povprečju 1 evro investicije podprt z 20 centi nepovratnih sredstev, za 1 MWh 

prihranka energije pa je bilo treba nameniti 243 evrov spodbude. Ukrepi, ki so največ 

prispevali k skupnemu prihranku, so bili učinkovita raba energije v procesu (25 %), energetsko 

učinkovita razsvetljava (19 %), energetski pregledi (17 %) in vgradnja toplotnih črpalk (11 %).  

Konec avgusta 2019 je Eko sklad objavil nov javni poziv 76 FS-PO19, v okviru katerega je 

mogoče pridobiti tako nepovratna sredstva kot tudi kredite za nove naložbe podjetij v 

učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Razpisanih je bilo 5 milijonov evrov 

ugodnih kreditov in pa 4 milijoni evrov nepovratnih sredstev. Poziv je bil zaključen februarja 

2020 zaradi porabe sredstev. Oktobra 2020 je Eko sklad objavil nov javni poziv 82 FS-PO020. 
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Leta 2020 je bilo za financiranje pozivov 76 in 82 na voljo 8 mio EUR nepovratnih sredstev 

pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom, lokalnim skupnostim, pravnim 

osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim 

uporabnikom državnega proračuna), ter drugim pravnim osebam v obliki nepovratnih sredstev 

in kredita s subvencionirano obrestno mero za nove naložbe učinkovite rabe in rabe 

obnovljivih virov energije. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite 

rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v 

procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije, kot so:  

• toplotna izolacija fasade, 

• toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,  

• toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 

• zamenjava zunanjega stavbnega pohištva,  

• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,  

• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,  

• zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem 

daljinskega ogrevanja,  

• vgradnja sprejemnikov sončne energije,  

• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,  

• vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,  

• optimizacija sistema ogrevanja,  

• gradnja skoraj ničenergijske stavbe,  

• izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,  

• vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 

pretvornikov,  

• uvedba sistema upravljanja energije,  

• energetska optimizacija v tehnološkem procesu,  

• naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

Eko sklad v letu 2020 izvaja tudi dejavnosti v okviru Integralnega projekta IP Life 

Care4Climate, kjer so zagotovljena sredstva za financiranje do dveh delovnih mest za osem 

let trajanja projekta. Dejavnosti Eko sklada v tem projektu sta dve, in sicer podpora izvajanju 

ukrepov učinkovite rabe energije v podjetjih in izvedba pilotnega projekta finančnega 

instrumenta za večstanovanjske stavbe. V delu projekta, ki se nanaša na podporo izvajanju 

ukrepov učinkovite rabe energije v podjetjih, se izvajajo naloge, ki bodo zagotavljale strokovne 

podlage za oblikovanje ukrepov, ki bi jih potem izvajali prek javnih pozivov. Konec leta 2019 je 

bila zaposlena ena oseba, ki bo delala na javnem pozivu za podjetja, njegovi promociji in 

razvoju oblikovanja čim bolj učinkovitih ukrepov oziroma spodbud za podjetja. 

Podrobneje je pridobivanje spodbud analizirano v poglavju 4. Analiza podpornih shem za URE 

in OVE  
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2.3 Spodbude za URE in OVE Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Republike Slovenije 

Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 

obdobje 2015–20202 (v nadaljnjem besedilu: program finančnih spodbud) temelji na 

naslednjih strateških dokumentih: Slovenska industrijska politika 2014–2020, Strategija 

razvoja turizma, Program internacionalizacije 2015–2020, programi regionalnega razvoja 

2014–2020, Nacionalni reformni program 2014–2015, Partnerski sporazum med Slovenijo in 

Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Strategija pametne specializacije. Upošteva 

čezmejne operativne programe med Slovenijo in Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko, Slovenijo in 

Italijo ter Slovenijo in Hrvaško. 

Program finančnih spodbud je zato dokument za izvedbo ukrepov, ki jih zahtevajo nadrejeni 

dokumenti, ter se pri tem opira na mednarodne primerjave in raziskave na obravnavanih 

vsebinskih področjih. 

Program je tudi podlaga za državne pomoči, ki jih dodeljuje(jo) Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MGRT), njegove izvajalske 

institucije oziroma druge institucije, ki delujejo na področju podjetništva, internacionalizacije in 

inovativnosti, ter je skladen s programskimi dokumenti evropske kohezijske politike v obdobju 

2014–2020. 

Prejemniki spodbud so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (v 

nadaljnjem besedilu: podjetje), fizične osebe – potencialni podjetniki, občine, društva, 

nevladne organizacije in drugi. Podrobneje so prejemniki pomoči opredeljeni pri vsakem 

posameznem ukrepu v dokumentu. Mala in srednja podjetja (MSP), v katera so usmerjena 

določena sredstva, so opredeljena kot podjetja, kot jih določa priloga I Uredbe 651/2014/EU in 

opredeljuje tudi povezana in partnerska podjetja.  

Na osnovi Programa finančnih spodbud MGRT so bile priglašene sheme pomoči, ki se 

dodeljujejo kot nepovratna ali povratna sredstva oziroma kombinacija obojega: 

• pomoči za MSP, 

• pomoči za dostop do finančnih sredstev za MSP, 

• pomoči za raziskave, razvoj in inovacije, 

• pomoči za usposabljanje, 

• pomoči ob naravnih nesrečah, 

• pomoči po pravilu de minimis. 

MGRT v programu tako vnaprej določi, kako ukrepi ustrezajo pravilom državnih pomoči in na 

kakšen način bodo izvedena. 

                                                
2  Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, različica 3, 13. junij 2016. 



 

 

 
 

24 
 

Programi, namenjeni podjetjem, so razporejeni v šest osnovnih shem: 

• spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij (start–up), 

• spodbujanje inovacijske aktivnosti podjetij, 

• spodbujanje rasti in razvoja MSP, 

• spodbujanje mednarodne konkurenčnosti podjetij, 

• lokalno povezovanje in razvoj, 

• drugi ukrepi (npr. naravne nesreče). 

2.3.1 Spodbude za mala in srednja podjetja za prehod v nizkoogljično družbo  

Program dela MGRT je neposredno povezan z izvajanjem kohezijske politike v Sloveniji, saj je 

to skorajda edini vir spodbud za gospodarstvo. Vidik prehoda v nizkoogljično družbo je izrazito 

upoštevan v operativnem programu za izvajanje kohezijske politike, saj je glede na namen 

sredstev kohezijske politike kar 20 % sredstev namenjenih doseganju podnebnih ciljev (ki jih 

razumemo kot kombinacijo ukrepov na področju učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih 

virov energije oziroma zmanjšanja emisij toplogrednih plinov).  

V operativnem programu izvajanja kohezijske politike (OP EKP) je struktura virov, ki prispeva 

k doseganju podnebnih ciljev, naravnana tako, da so ta sredstva razvrščena v kode, ki 

določajo njihov namen. V primeru izvajanja spodbud za podjetja za prehod v nizkoogljično 

družbo so bila sredstva uvrščena v kode namena 065, 068, 069 in 071, pri čemer se uporaba 

sredstev iz teh kod neposredno šteje k izpolnjevanju podnebnih ciljev. 

Okvir spodbud podjetjem za prehod v NOD je bil pri spodbujanju inovacij in spodbujanju MSP 

določen v načrtu dela MGRT in v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike, in 

sicer v dveh prednostnih oseh: 

1. Finančne spodbude za raziskave in inovacije; 

2. Finančne spodbude za razvoj podjetništva, ki se uporabljajo za doseganje ciljev v 

zvezi s podnebnimi cilji za obdobje 2014–2020, so načrtovane v okviru OP EKP, 

prednostna os 3 (Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 

rast), v okviru prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem 

lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, 

vključno s podjetniškimi inkubatorji« in s posebnim ciljem (cilj 3.2) – povečanje dodane 

vrednosti MSP.   

V okviru finančnih spodbud za raziskave in inovacije sta bila objavljena dva javna razpisa 

za demonstracijske pilote v letih 2017 in 2018, in sicer z namenom spodbujanja razvojne in 

inovacijske dejavnosti podjetij na način pilotnih in demonstracijskih projektov, ki imajo širši 

obseg učinkov, kot je obseg na ravni projektnih partnerjev. Pričakuje se, da bodo ti projekti 

ključno vplivali na inovacijsko aktivnost podjetij, njihovo usposobljenost, pridobivanje referenc 

in izboljšanje njihovega konkurenčnega položaja. To spodbudno vpliva na celotno Slovenijo, 

na vsa področja strategije pametne specializacije in so zato ti projekti tudi v strateškem 

interesu Republike Slovenije.  

To je tudi razlog, da je MGRT po identifikaciji kar 32 kakovostnih demonstracijskih in pilotnih 

projektov Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: 
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SVRK) zaprosilo za povečanje razpoložljivih sredstev na tem razpisu s predvidenih 53 mio 

EUR na 73 mio EUR. 

Namen razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« je spodbujanje raziskovalno 

razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih 

raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev 

na prednostnih področjih S4. Projekti se spodbujajo z namenom pospeševanja inovacij, 

skrajšanja časa od ideje do trga, pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja 

podjetij in njihovega umeščanja v že vzpostavljenih in novih verigah vrednosti ter povečanja 

naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

Pri razpisni dokumentaciji je bilo merilo »prispevka k prehodu v krožno in nizkoogljično 

gospodarstvo« projekta vrednoteno s 8,75 %, poleg tega pa projekti niso izkazovali nikakršnih 

konkretnih prispevkov znižanja emisij TGP oziroma drugih kazalnikov trajnosti in energetske 

učinkovitosti.  

Ukrep podpore raziskovalno razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo 

pilotnih/demonstracijskih projektov uporablja sredstva s kodo ukrepa 065 (koeficient 100 % za 

izračun prispevka k podnebnim ciljem) in bi moral biti glede na svoj osnovni namen bolj 

neposredno usmerjen k financiranju projektov, ki bodo prispevali k doseganju podnebnih 

ciljev. Iz nabora izbranih projektov je po lastni subjektivni oceni pri DEMO PILOTIH II tretjina 

projektov usmerjenih v NOD, kjer bi lahko pričakovali učinek na zmanjšanje emisij TGP in s 

tem prispevek k doseganju podnebnih ciljev. V razpisih merila za doseganje učinkov na 

področju podnebnih ciljev niso bila kvantitativna, zato je nemogoče oceniti njihov prispevek. 

Prav tako so vsi projekti, ki so bili izbrani na razpisu, praviloma večletni, kar pomeni, da se 

bodo zaključili v letih 2020, 2021, njihovo ovrednotenje pa bo izvedeno šele po tem. 

Finančne spodbude za razvoj podjetništva, ki se uporabljajo za cilje v zvezi s podnebnimi 

spremembami, so načrtovane v okviru OP EKP: prednostna os 3 (dinamično in konkurenčno 

podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe 3.1. spodbujanje podjetništva, 

zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 

novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji; posebni cilj 3.1.2: povečanje dodane 

vrednosti MSP). Predvidena sredstva za celotno obdobje znašajo po osnovnem dokumentu 

OP EKP 86,4 milijona evrov. Ukrepi, usmerjeni v zmanjševanje emisij TGP, se izvajajo zlasti v 

okviru prednostnih naložb:  

• 068 energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi; 100-

% prispevek k doseganju podnebnih ciljev; 

• 069 podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP; 40-

% prispevek k doseganju podnebnih ciljev; 

• 071 razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki prispevajo k 

nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti proti podnebnim spremembam; 100-% 

prispevek k doseganju podnebnih ciljev. 

Ciljne skupine so MSP na vseh stopnjah razvoja in potencialni podjetniki. Ukrepi iz te skupine 

so praviloma dovoljena državna pomoč; v izjemnih primerih so kategorizirani kot sredstva de 

minimis. 
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Glede na izvajanje aktivnosti ugotavljamo, da je MGRT v okviru svojih razpisov na področju 

spodbud za SMP za namene izboljšanja energetske in snovne učinkovitosti podjetij sredstev 

ne namenja širše, temveč le v tri usmerjena področja: 

• spodbude za podjetja v panogi lesarstva – poševna pisava v spodnji preglednici, 

• podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje 

snovne in energetske učinkovitosti, 

• spodbujanje ustanovitve učnih laboratorijev. 

V letih 2020 in 2021 se obseg financiranja znižuje, saj gre za zadnje razpise v okviru obdobja 

kohezijske politike 2014–2020. 

Kljub navedbam in odločitvam, da se kohezijska sredstva v višini 20 % namenijo prispevku k 

podnebnim ciljem, kamor spada tudi spodbujanje URE in OVE, razpisi MGRT tega ne 

izkazujejo, saj je le razpis za spodbujanje URE v turističnih nastanitvah pripravljen tako, da 

morajo podjetja že pri prijavi določiti naslednje kazalnike rezultata: 

• število objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski certifikat ali znak 

kakovosti za turistične zmogljivosti, 

• manjša raba energije za objekt, 

• učinkovitejša raba vode v objektu, 

• učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu. 

Podrobneje je pridobivanje spodbud analizirano v poglavju 4. Analiza podpornih shem za URE 

in OVE  

Več o spodbudah: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-

razvoj-in-tehnologijo/ 

2.4 Spodbude za URE in OVE SID banke 

SID banka – Slovenska izvozna in razvojna banka je pri razvoju zelenega trga v Sloveniji ena 

finančno najbolj angažiranih bank, ki prek finančnih posrednikov (komercialnih bank, 

hranilnic in javnih skladov) slovenskim podjetjem in občinam nudi finančne produkte, ki bodo 

prispevali k doseganju ciljev operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014–2020. Sredstvom evropske kohezijske politike finančni posredniki zagotavljajo 

še dodatna sredstva zaradi zahteve po finančnem vzvodu, tako da bo podjetjem in drugim 

končnim prejemnikom skupaj na voljo prek 370 milijonov evrov. Ministrstvo za gospodarske 

dejavnosti in razvoj je SID banko imenovalo za upravljavca Sklada skladov. 

Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske 

rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi 

oblikami financiranja na štirih področjih: 

• raziskave, razvoj in inovacije,  

• mala in srednje velika podjetja,  

• energetska učinkovitost in  

• urbani razvoj. 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/
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Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih 

v povratna sredstva z uporabo finančnih instrumentov. Povratna sredstva imajo namreč 

bistveno večjo učinkovitost kot nepovratna sredstva, predvsem zaradi večjega finančnega 

vzvoda in multiplikativnih učinkov  (dodatnih učinkov na druge dejavnosti) ter so sredstva tako 

imenovanega kroženja oziroma obračanja denarja (revolving). Zaradi uporabe finančnih 

instrumentov, kot so krediti, garancije, kapitalsko financiranje in podobno, ki so povratni in 

zahtevajo vložitev tudi lastnih sredstev in naporov podjetij ali posrednikov, je v proces 

vgrajena tržna presoja projektov, ki se financirajo. Hkrati pa se s tem veča tudi odgovornost 

prejemnikov, saj se zmanjšata možnost zlorabe sredstev in vpliv na izkrivljanje konkurence, ki 

nemalokrat nastajata pri uporabi nepovratnih sredstev. Ta omogočajo umetno ohranjanje sicer 

neučinkovitih prejemnikov na trgu, ki tako ohranjajo tržne deleže prek nepovratnih sredstev, 

kar pa vsekakor ni ne trajnostno ne razvojno. 

Banka ponuja izključno povratna sredstva, in sicer prek kreditov za podjetja, kar je v letu 2019 

ponujala tudi SID banka v okviru različnih programov in prek Sklada skladov.  

2.4.1 Zelena obveznica 

Zelena obveznica SID banke je skladno z načeli Green Bond Principles namenjena zelenim 

projektom na področjih obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, preprečevanja in 

nadzora onesnaževanja, okoljsko trajnostnega upravljanja živih naravnih virov in rabe 

zemljišč, čistega prevoza, trajnostnega upravljanja vode in odpadne vode, izdelkov, 

prilagojenih za ekološko učinkovito in/ali krožno gospodarstvo, proizvodnih tehnologij/ 

procesov in zelenih gradenj. SID banka širi obseg financiranja na omenjena področja, pri 

čemer bo letno objavljala tudi oceno učinkov na okolje in družbo.  

Pravila dodeljevanja oziroma uvrstitve projektov v zelene obveznice upoštevajo zahtevo, da je 

obveznica dobila zeleno etiketo. »Pravila zelenih obveznic« (Green Bond Principles – GBP), 

po katerih se zgleduje izdaja slovenskih obveznic, so nastala v okviru združenja ICMA 

(International Capital Markets Association). V skladu s temi pravili se sredstva, zbrana z izdajo 

zelene obveznice, lahko uporabijo za ekološko učinkovite produkte, tehnologije in procese, 

preprečevanje onesnaženja in kontrolo, trajnostno upravljanje življenjskih naravnih virov, 

trajnostno upravljanje vodnih virov, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost in čisti 

transport.  

Če gre za dodelitev posameznim projektom, je smiselno, da poročilo opredeli konkretne 

projekte in za vsak projekt jasno opredeli skupne rezultate projekta (vključno s financiranjem 

vseh financerjev) z informacijami o skupni velikosti projekta in/ali deležu izdajatelja v celotnem 

financiranju (poročilo po projektu); 

Dovoljene/predvidene kategorije upravičenih projektov iz Okvira za izdajo zelenih obveznic 

SID banke so: 

1. Obnovljiva energija (OVE): 

• sončna energija, 

• vetrna energija, 

• geotermalna energija (viri z < 100 g CO2/kWh), 

• hidro energija (< 20 MW),  
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• pridobivanje energije iz odpadkov.  

2. Energetska učinkovitost (URE): 

• v stanovanjskih, javnih in poslovnih stavbah (z najmanj 20-odstotnim izboljšanjem 

energetske učinkovitosti), 

• v industrijskih procesih, razen v industrijskih procesih, ki uporabljajo fosilna goriva, 

• postavitev obratov za pretvarjanje energije goriva oziroma kogeneracijo (vključno s 

kogeneracijo na osnovi biomase iz odpadnih proizvodov, razen proizvodnje na osnovi 

fosilnih goriv).  

3. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, okoljsko trajnostno upravljanje živih 

naravnih virov in rabe zemljišč, čisti transport, trajnostno upravljanje voda in odpadnih 

voda, krožno gospodarstvo in zelene stavbe 

 

Slika 2.2: Struktura odobrenih sredstev zelene obveznice po kategorijah (vir: SID Banka) 

SID banka je do konca leta 2019 iz naslova zelene obveznice odobrila financiranje desetim 

projektom v skupni višini 74,7 mio EUR, od katerih je bilo do konca leta 2019 porabljenih 39,2 

mio EUR. Preostanek nerazvrščenih sredstev bo odobren in porabljen do konca leta 2021. 

Največ, in sicer 67,4 %, vseh sredstev je bilo namenjenih zelenim projektom iz kategorije čisti 

transport, 21,4 % sredstev projektom v kategoriji obnovljivi viri energije, 8,8 % trajnostnemu 

ravnanju z viri in odpadki ter 2,3 % energetski učinkovitosti. 

Ker je pridobivanje spodbud odprto vsem vrstam ukrepov na enak način in pod enakimi pogoji, 

ukrepa ne analiziramo posebej v poglavju 4. Analiza podpornih shem za URE in OVE  

Več o finančnih instrumentih SID banke: https://https://www.sid.si/. 

https://www.sid.si/
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3 Ukrepi za spodbujanje proizvodnje iz 

obnovljivih virov 

Države članice EU imajo pri spodbujanju proizvodnje električne energije iz OVE možnost 

uveljaviti in izvajati širok nabor različnih ukrepov, tudi v obliki državnih pomoči, ki so kljub 

načelni nezdružljivosti z notranjim trgom dopustni v okviru opredeljenih izjem.  

Eden vodilnih ukrepov spodbujanja proizvodnje električne energije iz OVE, ki je že od leta 

2009 uveljavljen tudi v Sloveniji, so sheme državne pomoči oziroma podpore za električno 

energijo, proizvedeno iz OVE in tudi v SPTE, v obliki zagotovljenih cen oziroma obratovalnih 

podpor.  

Sredstva za razvoj OVE so na voljo še v okviru naložbenih spodbud, predvsem kot del 

ukrepov kohezijske politike, ki se pri naložbah v proizvodne naprave OVE pogosto kombinirajo 

s podporno shemo.  

Eden pomembnejših ukrepov pri razvoju OVE je tudi vse bolj uveljavljena samooskrba 

končnih odjemalcev, pri kateri lahko gospodinjski in mali poslovni odjemalci namestijo 

proizvodne naprave na OVE in jih priključijo na notranjo inštalacijo stavb, na katere so 

nameščene, pod pogoji Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 

3.1 Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in v 

SPTE 

Shema državne pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in v SPTE je 

eden od pomembnejših ukrepov energetske politike Slovenije. Podporna shema OVE in SPTE 

se v Sloveniji izvaja od leta 2009. Proizvajalcem se za proizvedeno električno energijo iz OVE 

in v SPTE v okviru podporne sheme dodeljuje državna pomoč za nadomestitev razlike med 

stroški proizvodnje električne energije in prihodki od prodaje tako proizvedene električne 

energije, če stroški proizvodnje, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, 

presegajo ceno, ki jo je za to električno energijo mogoče doseči na trgu. Pred uveljavitvijo 

energetskega zakona (EZ-1) so bili do podpore upravičeni vsi proizvajalci oziroma investitorji, 

ki so namestili naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE ter izpolnili z 

zakonodajo predpisane pogoje za dodelitev podpore. Po uveljavitvi EZ-1 pa lahko proizvajalci 

oziroma investitorji pravico do podpore za električno energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE, 

uveljavljajo le, če so njihovi projekti proizvodnih naprav predhodno izbrani v konkurenčnem 

postopku javnih pozivov investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za 

vstop v podporno shemo, ki jih izvaja agencija. Z navedeno spremembo je Slovenija svojo 

podporno shemo uskladila s Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za 

obdobje 2014–2020 ter jo tudi podaljšala za obdobje po 2020.  

Delovanje podporne sheme ureja Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov 

energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, ki določa organizacijsko 

strukturo podporne sheme ter pristojnosti in naloge Agencije za energijo in Centra za podpore 

(Borzen), ki sta odgovorna za delovanje sheme.  
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Podpora električni energiji iz naprav na OVE in za SPTE se lahko izvaja kot obratovalna 

podpora, kjer proizvajalci sami prodajo električno energijo na trgu, kot državna pomoč pa jim 

je izplačana razlika med referenčno tržno ceno električne energije in določenim stroškom 

proizvodnje, ali kot zagotovljen odkup električne energije po vnaprej določeni fiksni ceni, ki je 

omejen na proizvodne naprave z nazivno močjo do 0,5 MW. Za naprave na OVE je podporo 

mogoče zagotoviti za največ 15 let, za SPTE pa za največ 10 let. V podporno shemo so 

vključeni lastniki oziroma upravljavci proizvodnih naprav, ki so pri agenciji pridobili deklaracijo 

za proizvodno napravo in odločbo o dodelitvi podpore ter so s Centrom za podpore sklenili 

pogodbo o zagotavljanju podpore. Za omenjene naprave Center za podpore ne glede na ceno 

elektrike na trgu odkupi vso neto proizvedeno elektriko, ob pogoju, da je bilo za to električno 

energijo izdano potrdilo o izvoru. Električna energija, ki je proizvedene iz obnovljivih virov, 

pridobi t.i. potrdilo o izvoru (PoI) je javna listina, izdana v elektronski obliki, katere namen je 

končnim odjemalcem električne energije dokazati izvor električne energije, ki so jo kupili. Izda 

jo Agencija za energijo na zahtevo proizvajalca. Potrdila o izvoru se uporabljajo tudi pri 

določitvi ogljičnega odtisa dobaviteljev električne energije, ki morajo razkriti svoje vire, pri 

čemer s potrdilom o izvoru električne energije iz obnovljivih virov dokazujejo ogljični odtis 

kupljene električne energije. 

3.1.1 Izbrani projekti proizvodnih naprav OVE in SPTE v okviru javnih pozivov  

Agencija je v letu 2019 objavila dva javna poziva investitorjem k prijavi projektov proizvodnih 

naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo, od 

katerih je bil eden zaključen v letu 2019, drugi pa v začetku leta 2020.  

Javna poziva za leto 2019 sta bila objavljena in izpeljana skladno z načrtom za delovanje 

podporne sheme v letu 2019, ki je sestavni del Energetske bilance Republike Slovenije in je 

bilo v njegovem okviru za javna poziva namenjenih dodatnih deset milijonov evrov za 

vsakega, vključena pa je bila tudi obveznost predložitve gradbenega dovoljenja za izvedbo 

projektov tam, kjer je njihova izvedba pogojena z gradbenim dovoljenjem. Pri izvedbi javnih 

pozivov gre za upravno  dodelitev sredstev za podporo posameznemu izbranemu projektu na 

letni ravni glede na ponujeno ceno električne energije, ki jo v prijavi projekta ponudi prijavitelj, 

in predvideno letno proizvedeno količino električne energije v proizvodni napravi iz projekta.  

Na dva javna poziva v letu 2019 so investitorji prijavili 83 projektov za proizvodne naprave 

OVE in SPTE, od tega je bilo prijavljenih 65 projektov za nove proizvodne naprave, 18 pa za 

obnovo že vzpostavljenih. Zastopanost energetskih tehnologij na obeh javnih pozivih, 

objavljenih v letu 2019, prikazuje Preglednica 3.1. Zaradi neizpolnjevanja pogojev prijave na 

navedena javna poziva je bilo zavrnjenih 32 projektov. Podobno kot v letu 2019 sta bila dva 

poziva izvedena tudi v letu 2020, podatki pa bodo kmalu na voljo.  
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Preglednica 3.1: Prijavljeni projekti proizvodnje električne energije iz OVE na pozivih Agencije za energijo (vir: 
Agencija za energijo) 

 

Izbor projektov, prijavljenih v okviru javnih pozivov, je izveden v dvokrožnem konkurenčnem 

postopku. Temu je, skladno z načrtom za izvajanje podporne sheme, prilagojena tudi 

razdelitev sredstev.  

Skupno je agencija po uveljavitvi spremenjene podporne sheme izvedla šest javnih pozivov za 

vstop v podporno shemo in v njihovem okviru je bilo skupaj prijavljenih 955 projektov 

proizvodnih naprav s skupno nazivno električno močjo 796,79 MW, izbranih pa 317 projektov 

s skupno nazivno električno močjo 339,03 MW. Prijavljenih je bilo kar 784 projektov za 

proizvodne naprave OVE, med katerimi je bilo izbranih 227 projektov s skupno nazivno 

električno močjo 263,61 MW, od tega 214,97 MW za vetrne elektrarne. 

3.2 Spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo Eko 

sklada 

Proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije spodbuja tudi Eko sklad s 

finančnimi spodbudami za naprave za samooskrbo z električno energijo. V letih 2019 in 2020 

so bile nepovratne finančne spodbude/pomoči v skupnem znesku 3 mio EUR namenjene 

naložbam namestitve naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih 

odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo 

proizvajajo z izrabo sončne energije.  

3.3 Subvencioniranje razvoja OVE v okviru kohezijske politike  

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (prednostne osi: trajnostna raba in proizvodnja 

energije ter pametna omrežja; prednostne naložbe: spodbujanje proizvodnje in distribucije 

energije, ki izvira iz obnovljivih virov; posebnega cilja: povečanje deleža obnovljivih virov 
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energije v končni rabi energije) v marcu 2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje nakupa in 

postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 

2019–2022. Sredstva v vrednosti desetih milijonov evrov, ki so na voljo na razpisu, so v celoti 

zagotovljena iz kohezijskega sklada. Razpisana sredstva so kot nepovratna sredstva 

namenjena sofinanciranju nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z 

izrabo sončne energije v obsegu 20 % upravičenih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 

evrov na kW inštalirane nazivne električne moči.  

Na razpisanih vmesnih rokih za oddajo prijav v letu 2019 je bilo potrjenih 24 projektov, v 

katerih je bilo prijaviteljem odobrenih skupno 1,22 milijona evrov nepovratnih sredstev EU. 

Skupna nazivna električna moč naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne 

energije iz potrjenih projektov znaša 7,13 MW. Potrjeni projekti morajo biti izvedeni najpozneje 

do 31. oktobra 2022.  

V letu 2021 sta bila objavljena dva javna razpisa kohezijskih sredstev. Prvi javni razpis je 

namenjen sofinanciranju operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne 

energije (JR VE OVE 2021), s prvim odprtjem 30. 4. 2021 in zadnjim (v primeru ostalih 

sredstev) 24. 9. 2021. Drugi javni razpis je namenjen sofinanciranju daljinskega ogrevanja na 

obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021), s prvim odprtjem 1. 4. 2021 ter nadaljnjimi 

odpiranji 3. 6. 2021 in 2. 9. 2021. 

3.4 Analiza podpornih shem za proizvodnjo električne energije iz 

OVE 

Kot je bilo že navedeno, je v Sloveniji podporna shema za proizvodnjo električne energije iz 

OVE že zelo dobro poznana in uveljavljena ter zadovoljuje potrebe po teh shemah. Agencija 

za energijo tudi objavlja tekoče pozive za prijavo investicij, kot je primer zadnjega v letu 2020. 

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – 

uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) objavlja Javni poziv investitorjem in 

promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov 

energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno 

shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave 

oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt) na obnovljive 

vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom (SPTE). Za 

elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci lahko 

pridobili podporo. 

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji in promotorji (v nadaljevanju prijavitelj) s 

projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah 

elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z 

visokim izkoristkom (Uradni list RS št. 74/16 in 74/20, v nadaljnjem besedilu: uredba o 

podporah).  
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Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE investitorjev, katerih izvedba je glede na 

predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta 

pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja. 

Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno 

elektrike, proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z 

Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov 

proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino 

elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh. 

Pozivi so namenjeni vsem zainteresiranim strankam, torej tudi gospodarskim podjetjem, od 

katerih jih že precej uporablja omenjeni mehanizem, pretežno za pridobivanje električne 

energije iz fotovoltaike in SPTE. 

Investitorji so na zadnja dva objavljena poziva prijavili bistveno manj projektov kot v prejšnjih 

letih. Zato je bilo na obeh izvedenih javnih pozivih tudi manj izbranih projektov in je velik del 

razpoložljivih sredstev ostal nerazporejen, noben projekt tudi ni bil zavrnjen zaradi 

nekonkurenčnosti. Razlog za manj prijav je zagotovo zahteva po predložitvi gradbenega 

dovoljenja za projekte, katerih izvedba je skladno z Gradbenim zakonom pogojena z 

navedenim dovoljenjem. Na manjši obseg upravno razdeljenih sredstev za izbrane projekte je 

vplivala tudi znatno višja referenčna tržna cena električne energije, ki je v letu 2019 znašala 

64,01 EUR/MWh, kar je 51 % več kot leto prej. Ob takšni vrednosti referenčne tržne cene je 

predvsem pri večjih sončnih elektrarnah razlika med tržno ceno in stroški proizvodnje 

električne energije skoraj izničena, kar pomeni, da bo ob enakih tržnih pogojih potreba po 

državni pomoči ob izvedbi teh projektov le nekaj evrov za MWh proizvedene električne 

energije.  

Več o podporni shemi: https://www.agen-rs.si/. 

https://www.agen-rs.si/
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4 Analiza podpornih shem za URE in OVE za 

gospodarstvo v Sloveniji 

V tem poglavju smo se osredotočili na analizo pridobivanja oziroma izvajanja spodbud za 

URE in OVE za gospodarstvo (industrija in storitveni sektor) pri treh virih, opisanih v poglavju 

2 Spodbude smo analizirali po več merilih, in sicer: 

• način pridobivanja spodbud (pravna podlaga, razpis/poziv, financiranje, upravičenci, 

izbira …), 

• način prijave za spodbude (prijavni obrazci, merila za prijavo …), 

• pogoji pridobivanja spodbud (omejitve, določanje prihrankov, poročanje …), 

• drugi vidiki spodbud (posebnosti podeljevanja spodbud). 

Analiza podpornih shem se nanaša na izvajanje spodbud v letu 2020 z vpogledom v prihodnja 

leta, kjer je to mogoče. 

Pri izvajanju projekta Care 4 Climate je v sklopu poglavja 6.4 poseben poudarek namenjen 

podpori in krepitvi pristojnosti Eko sklada, ki pri projektu sodeluje kot partner. Zato je v 

pregledu in analizi podpornih shem največ poudarka namenjeno prav pozivom Eko sklada za 

pravne osebe, saj se v prihodnjih letih pričakuje povečanje sredstev za ukrepe za pravne 

osebe, glede na povečanje sredstev iz naslova prispevka za URE ter glede zahtevnejših ciljev 

Slovenije pri doseganju prihrankov na področju URE oziroma povečanju rabe OVE (poglavje 

4.2. Analiza spodbud za URE in OVE Eko sklada). 

4.1 Analiza spodbud za URE in OVE pri energetskih podjetjih – 

zavezancih za prihranke 

4.1.1 Način oblikovanja spodbud 

Zavezanci izvajajo ukrepe iz lastnih sredstev, zato so izbira ukrepov, vrste financiranja, 

iskanja projektov, dogovora s podjetji, kjer so ukrepi izvedeni, prepuščeni v celoti 

zavezancem. Zavezancem so za doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih na voljo 

naslednji ukrepi:  

• ukrepi učinkovite rabe energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju 

ter industriji, 

• ukrepi učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah, 

• ukrepi učinkovite rabe energije v prometu, 

• ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja. 

V analizi se osredotočamo le na ukrepe, namenjene gospodarstvu, torej industriji in 

storitvenemu sektorju.  
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Ukrepi učinkovite rabe energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter 

industriji: 

• celovita obnova stavb; 

• obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; 

• vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; 

• vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah; 

• energetsko učinkovita zunanja razsvetljava; 

• energetsko učinkoviti gospodinjski aparati; 

• vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev; 

• vgradnja frekvenčnih pretvornikov; 

• povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka; 

• vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo; 

• zamenjava električnih peči z novimi kotli na lesno biomaso; 

• zamenjava električnih peči z novimi kotli na plin; 

• zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na lesno 

biomaso; 

• zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin; 

• vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; 

• namestitev opreme za izvajanje obratovalnega načrtnega spremljanja (monitoringa) in 

upravljanja energije pri odjemalcih; 

• vgradnja naprednih merilnih sistemov; 

• uvedba sistema upravljanja energije; 

• optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu. 

• nakup električnih vozil, 

• nakup energetsko učinkovitih pnevmatik,  

• drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu. 

Z novo shemo obveznega doseganja prihrankov, ki je začela veljati leta 2015, se je strošek 

spodbud k izvedbi in financiranju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti prenesel na 

zavezance. Zavezanci imajo na voljo različne načine spodbud za izvedbo ukrepov: 

• investiranje v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti, 

• dodeljevanje spodbud, 

• krediti, 

• izvajanje energetskih storitev, 

• pogodbeno zagotavljanje prihrankov in 

• drugi načini, ki jih opredelijo zavezanci. 

Način, ki ga izberejo zavezanci, mora izkazovati prispevek zavezanca k izvedbi ukrepa, da se 

lahko upošteva prihranek od izvedenega ukrepa.  

Zavezanci morajo Agenciji za energijo letno poročati o vrsti ukrepov, ki so jih spodbudili, in 

določiti, kakšen prihranek energije so pri tem dosegli. Agencija za energijo je pristojna za 

spremljanje in preverjanje izvedenih ukrepov ter doseženih prihrankov energije in izdelave 

priporočil zavezancem za zagotovitev čim večjih prihrankov rabe energije.  
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4.1.2 Način prijave za spodbude 

Pogoj, da lahko zavezanec upošteva prihranek kot svojo izpolnitev obveznosti, je, da podjetje, 

kjer je ukrep izveden, poda izjavo, s katero prihranke prepusti zavezancu, da ne bi prišlo do 

morebitnega dvojnega štetja prihrankov. 

Zavezanci javno ne objavljajo, katere ukrepe so spodbudili, saj gre v večini primerov za 

sodelovanje s svojimi kupci, ki jih na tak način zavezujejo dolgoročnejša obdobja dobave 

energije. Prav tako zavezanci ne poročajo, kakšni stroški so nastali v zvezi s financiranjem 

prihrankov. V javnosti se je pojavilo nekaj ocenjenih številk za prihranke, ki pa so od približno 

5 €/MWh prihranjene energije do 60 €/MWh in tudi 100€/MWh prihranjene energije. 

Na trgu se je vzpostavila še izmenjava oziroma prodaja prihrankov med zavezanci, kar pa je 

vprašljivo s stališča zahteve zakonodajalca, da mora spodbuda izkazovati prispevek 

zavezanca k izvedbi ukrepa, kar pa ob »nakupu« prihranka ni izvedljivo. 
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4.1.2.1 Primer pogodbenega prenosa prihrankov za ukrep Uvajanje sistemov za 

upravljanje energije 

Primer pogodbe med zavezancem, in sicer podjetjem, kjer se ukrep izvaja, in kot tretjo osebo 

podjetjem, ki je ukrep izvedlo. 

NAZIV ZAVEZANCA (v nadaljevanju: »zavezanec«) 

IZVAJALEC INVESTICIJE (v nadaljevanju: »izvajalec«) 

PODJETJE, KJER SE UKREP IZVAJA (v nadaljevanju: »naročnik«)  

sklenejo 

Dogovor/Pogodbo/Sporazum o izvedbi ukrepa URE 

Zavezanec, izvajalec in končni odjemalec (v nadaljnjem besedilu: stranke) s tem potrdilom 
potrjujejo, da so v letu ______ skupaj sodelovali pri zagotavljanju prihrankov za končne 
odjemalce pri izvedbi investicije pri »naročnik« »naziv projekta«, in sicer za lokacije iz 
seznama v prilogi 1. 

Prihranki, ki so predmet tega potrdila, so izračunani na podlagi Pravilnik o metodah za 
določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17), in znašajo _______ MWh – 
izračun prihrankov je prikazan v prilogi 2. 

Stranke so soglasne, da: 

– je bilo sodelovanje zavezanca pri izvedbi investicije pri »naročnik« »naziv projekta« ključno 
za zagotovitev oziroma doseganje prihrankov v višini ______ MWh, zaradi česar so stranke 
sporazumne, da je zavezanec zaslužen za vse z navedenimi investicijami dosežene 
prihranke; 

– so stranke s skupnim investiranjem v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti dosegle 
prihranke energije pri končnem odjemalcu, pri čemer so stranke soglasne, da je zavezanec na 
podlagi svojega sodelovanja pri izvedbi investicije, usmerjene v izvedbo doseženih prihrankov, 
zaslužen za doseganje vseh prihrankov, ki bodo doseženi v letu ______ na podlagi 
investiranja v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti; 

– je zavezanec zaslužen za dosežene prihranke pri končnem odjemalcu ter si sme lastiti 
doseženi rezultat prihrankov v celoti; 

– so prihranki v količinah _______ MWh last zavezanca in jih lahko knjiži v svoje evidence. 

Zavezanec Izvajalec Naročnik 

 

Podpis 

 

Podpis 

 

Podpis 
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Priloga 1: Seznam vključenih objektov »naročnik«  

 

Št. »naročnik« 
Električna 
energija 
(kWh) 

Zemeljski plin 
(kWh) 

1 Lokacija 1 1.000.000 400.000 

2 Lokacija 2 750.000 350.000 

3 Lokacija 3 750.000 300.000 

4 Lokacija 4  400.000 250.000 

5 Lokacija 5 800.000 300.000 

6 Lokacija 6 550.000 350.000 

7 Lokacija 7 750.000 350.000 

 SKUPAJ 5.000.000 2.300.000 

 

 

 

Priloga 2: Izračun prihrankov pri »naročnik«  

Prihranki so izračunani na podlagi Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 67/2015) za metodo št. 29: uvajanje sistemov za 
upravljanje energije. 
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Izračun prihranka energije pri »naročnik« 

 

PKE2020 = E2019 ∙ rel + G2019 ∙ rg    [kWh/leto], pri čemer je: 

 

E2019 – poraba električne energije pri »naročnik« za leto 2019 = 5.000.000 kWh 

G2019 – poraba goriva (zemeljski plin) pri »naročnik« za leto 2019 = 200.000 Nm3 = 2.300.000 
kWh 

rel – faktor prihranka električne energije = 0,02 oziroma 2 % 

rg – faktor prihranka goriva = 0,03 oziroma 3 % 

 

PKE2020 = 5.000.000 kWh/leto ∙ 0,02 + 2.300.000 kWh/leto ∙ 0,03  =  

= 100.000 kWh/leto + 69.000 kWh/leto = 169.000 kWh/leto 

 

PKE2020 = 169 MWh/leto 
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4.1.3 Pogoji pridobivanja spodbud 

Kot smo že navajali v prejšnjih poglavjih, pri izvajanju spodbud zavezancev ni določenih pravil 

glede pogojev za pridobivanje teh spodbud, saj zavezanci za sofinanciranje ukrepov 

uporabljajo lastna, nejavna sredstva. Zavezanci tako lahko ponudijo spodbude za ukrepe URE 

in OVE za vse deležnike iz industrijskega in storitvenega sektorja brez izjem.  

Za izračun prihranka energije pri posameznem ukrepu se uporabijo metode, opredeljene v 

Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije.3 Ukrepi, ki nimajo določenega 

izračuna za prihranke energije v pravilniku, se na osnovi tretjega odstavka 8. člena uredbe 

izračunajo na podlagi izvedenega energetskega pregleda. 

Seznam metod, ki jih zavezanci uporabijo za izračun prihrankov pri ukrepih za industrijo in 

storitveni sektor: 

• celovita prenova stavb,  

• delna obnova stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja),  

• vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb,  

• vgradnja sprejemnikov sončne energije (SSE),  

• optimizacija sistema ogrevanja v stavbah z več posameznimi deli,  

• sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah,  

• energetsko svetovanje za občane (ENSVET),  

• energetski pregledi v MSP,  

• nova električna osebna vozila,  

• uporaba pnevmatik višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih,  

• uporaba pnevmatik višjega energijskega razreda pri lahkih dostavnih vozilih,  

• sistemi soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE),  

• energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah,  

• prenova sistemov zunanje razsvetljave,  

• energetsko učinkoviti gospodinjski aparati,  

• energetsko učinkoviti elektromotorji,  

• uporaba frekvenčnih pretvornikov,  

• vgradnja naprednih merilnih sistemov ter obračunavanja energije v gospodinjstvih in 

storitvenem sektorju,  

• uvajanje sistemov upravljanja energije,  

• izkoriščanje odvečne toplote v industriji in storitvenem sektorju.  

Prihranek energije se lahko izračuna na podlagi:  

• normiranih prihrankov energije pri ukrepu,  

• projektnih podatkov, in sicer kot razlika med rabo električne energije že 

vzpostavljenega sistema in novega ali izboljšanega sistema,  

• normiranih prihrankov različnih ukrepov v nanovo vgrajenih sodobnih sistemih, če gre 

za nov in ne nadomestni primer. 

                                                
3  Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17).  
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Vsak ukrep ima tako naveden način izračuna, ki ga zavezanci uporabijo za izračun prihrankov, 

kot prikazuje primer izračuna za razsvetljavo v nadaljevanju. 

4.1.3.1 Primer izračuna prihrankov za ukrep zamenjave razsvetljave 
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4.1.4 Drugi vidiki spodbud 

Zavezanci, energetska podjetja, morajo v skladu z zakonodajo letno poročati Agenciji za 

energijo o izvajanju spodbujanja, in sicer do 31. marca vsako koledarsko leto za preteklo leto. 

Če zavezanci za posamezno leto dosežejo več prihrankov, jih lahko uporabijo še v treh 

naslednjih koledarskih letih. 

Agencija za energijo je pristojna za spremljanje in preverjanje izvedenih ukrepov in doseženih 

prihrankov energije ter izdelave priporočil zavezancem za zagotovitev čim večjih prihrankov 

rabe energije. Agencija je na primer v letu 2019 na podlagi 321. člena EZ-1 izvedla 

preverjanje pomembnega dela doseženih prihrankov v letu 2018. Med preverjanjem je bilo 

ugotovljeno, da so zavezanci zaradi napak ob poročanju za leto 2018 prikazali 3 GWh 

prihrankov več, kot bi jih smeli. 
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4.1.5 Zaključki in komentarji  

V nadaljevanju navajamo zaključne komentarje analize spodbud za URE in OVE pri 

energetskih podjetjih – zavezancih za prihranke: 

• Shema je tržni način obravnave spodbud za sofinanciranje prihrankov pri končnih 

odjemalcih in vzpostavlja tako povpraševanje zavezancev po ukrepih kot tudi ponudbo 

podjetij, ki želijo investirati v URE. 

• Zavezanci ne poročajo o višini dodeljenih spodbud podjetjem, ki izvajajo ukrepe URE 

in OVE, zato ni podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenili, kakšen je finančni vidik 

izvajanja teh ukrepov. Iz podatkov, ki pa niso javno objavljeni, lahko razberemo 

»cene« prihrankov v višini od 5 €/MWh do 60 €/MWh in tudi 100 €/MWh, odvisno od 

»ponudbe in povpraševanja«. Predvsem največji trgovec z naftnimi derivati je zaradi 

sorazmerno visokih količin prihrankov, ki izhajajo iz dodajanja aditiva gorivu, na trgu 

ponujal prihranke po nizki ceni, kar je onemogočalo financiranje drugih ukrepov 

končnih porabnikov. Če upoštevamo, da je v Sloveniji v skladu z metodologijo izračuna 

prihrankov emisije CO2 pri električni energiji 0,49 t CO2/kWh, potem zgoraj omenjene 

višine spodbud pomenijo od 10 do 200 €/t CO2. 

• Posamezni zavezanci, ki pri izvajanju ukrepov dosegajo prihranke, ki presegajo 

njihove obveznosti, te prihranke »prodajo« drugim zavezancem, kar ni skladno z 

zakonodajalčevo dikcijo, ki pravi, da mora način izvajanja spodbujanja prihrankov 

izkazovati prispevek zavezanca k izvedbi ukrepa, da se lahko upošteva prihranek od 

izvedenega ukrepa. Ker zavezanec, ki prihranek »kupi«, nima neposrednega stika s 

končnim porabnikom, pri katerem je ukrep izveden, je treba preveriti, ali je takšno 

prenašanje prihrankov med zavezanci dovoljeno oziroma smiselno. 

• Nekateri ukrepi iz nabora potencialnih ukrepov se ne izkazujejo kot primerni, na primer 

spodbujanje energetskih pregledov, saj sami po sebi ne prinašajo prihrankov, temveč 

jih le nakazujejo. 

• Pri izvajanju ukrepov se ne preverja, ali so bili ukrepi financirani tudi iz katerih drugih 

sredstev, kar bi lahko pomenilo dvojno štetje prihrankov. Zato je nujno, da se pri 

poročanju o ukrepih to sistemsko uredi glede poročanja. Zaradi spremljanja doseganja 

drugih ciljev pa je treba dvojno štetje preprečiti tudi pri drugih spodbudah (npr. 

kohezijska sredstva) oziroma poskrbeti za njihovo pregledno delitev. 

• Glavna vprašanja glede preverjanja prihrankov, doseženih v shemi, so: 1. Ali so bili 

projekti, za katere so prihranki poročani, dejansko izvedeni? 2. Ali je zavezanec 

nastanek teh prihrankov dejansko spodbudil? 3. Ali je izračun prihrankov ustrezen? 

Agencija za energijo je tista, ki naj bi preverila vsaj statistično pomemben delež in 

merodajni vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih izvedejo 

zavezanci. Agencija pri tem nima nobenega vzvoda (rokov, obveznosti), da bi bili v 

skladu z njimi zavezanci dolžni predložiti dodatna pojasnila glede izvajanja ukrepov in 

njihovega vrednotenja. Agencija tudi nima opredeljenih nobenih pristojnosti ob 

morebitnih ugotovljenih kršitvah pri izvajanju ukrepov. Glede na zdajšnje izkušnje je 

nujno treba izboljšati kakovost poročanih podatkov. 

• Veljavni Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije je bil nazadnje 

spremenjen leta 2017, nekatere metode za izračun prihrankov pa se niso spremenile 

že vse od leta 2010. Zaradi napredka tehnologij, dodatnosti in podobnega bi bilo treba 

metode celostno posodobiti, potem pa zagotoviti njihovo sprotno prenovo, s katero bi 
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se odpravljale nepravilnosti, ki bi lahko povzročile, na primer, nerealno visoke 

prihranke. 

• Poročanje zavezancev bi moralo biti urejeno tako, da bi omogočalo natančno 

določanje prihrankov, tako po ukrepih, kakor tudi sektorjih, kar bi omogočalo še 

nadaljnje analize, primerjave in podobno. 

4.2 Analiza spodbud za URE in OVE Eko sklada 

4.2.1 Način oblikovanja spodbud 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, za izvajanje spodbujanja URE in OVE v 

gospodarstvu uporablja javne vire financiranja, zato je pravna oblika podeljevanja spodbud 

bistveno obsežnejša od spodbud, ki jih npr. gospodarstvu ponujajo zavezanci za prihranke, 

kar je opisano v prejšnjem poglavju.  

Delovanje Eko sklada je določeno z Zakonom o varstvu okolja, svoje dejavnosti pa Eko sklad 

izvaja v skladu s svojim letnim programom, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega 

načrta Eko sklada za tekoče leto. Spodbude oziroma pomoči, ki jih Eko sklad od leta 2018 

namenja gospodarstvu, se dodeljujejo po pravilu de minimis in v skladu s shemo pomoči de 

minimis Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter 

samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov, ki jo je Eko sklad priglasil na 

ministrstvo za finance. 

Kot je že bilo omenjeno, se za dodeljevanje spodbud za URE in OVE gospodarstvu 

uporabljata dva vira financiranja, in sicer iz prispevka za UR ter sredstev podnebnega sklada. 

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud pravnim osebam v obliki nepovratnih sredstev in 

subvencionirane obrestne mere se zagotavljajo le s prispevkom na rabo energije za 

povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, 

tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko 

sklada. 

Eko sklad nudi finančne spodbude prek javno objavljenih pozivov v obliki nepovratnih sredstev 

in/ali kreditov s subvencionirano obrestno mero. 
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Namen javnih pozivov je spodbuditi industrijo in storitveni sektor k izvedbi 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. Ti 

ukrepi so: 

• A – toplotna izolacija fasade, 

• B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, 

• C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 

• D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, 

• E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 

• F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 

• G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem 

daljinskega ogrevanja, 

• H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, 

• I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah, 

• J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave, 

• K – optimizacija sistema ogrevanja, 

• L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje, 

• M – gradnja skoraj ničenergijske stavbe, 

• N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 

• O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 

pretvornikov, 

• P – uvedba sistema upravljanja energije, 

• R – ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu, 

• S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: 

• pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo 

registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki 

so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, 

• lokalne skupnosti, razen za ukrep M – gradnja skoraj ničenergijske stavbe, 

• pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen 

neposrednih uporabnikov državnega proračuna. 

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v 

(so)lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. 

Višina sredstev je določena v skladu z letnim načrtom delovanja Eko sklada in se vsako leto 

potrjuje. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih 

stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen ko 

vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.  

Pomoč po shemi de minimis pa pomeni, da se ta pomoč sešteva z drugimi pomočmi de 

minimis in da podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ne sme prejeti več kot 200.000 EUR te 

pomoči. Rok za zaključek naložbe je dve leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do 

spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. V primeru objektivnih 
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razlogov, ki jih je treba verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok 

za zaključek naložbe lahko podaljša. 

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s 

tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno v prilogi Tehnični 

pogoji k javnim pozivom. 

Javni pozivi so odprti do podelitve vseh sredstev, kar Eko sklad objavi z obvestilom o 

zaključku javnega poziva. 

4.2.2 Način prijave za spodbude 

(prijavni obrazci, merila za prijavo …) 

Prijava na poziv je odvisna od vrste ukrepa, saj je za vsak ukrep posebej določeno, kakšni so 

tehnični pogoji. Pogoji določajo za posamezen ukrep naslednje elemente: 

• obseg ukrepa (pravica do spodbude), 

• upravičeni stroški naložbe, 

• obvezne priloge k vlogi, 

• obvezna vsebina dokumentacije o zaključku naložbe. 

Zaradi obsežnosti dokumentov prikazujemo le to, kar je treba vpisati pri vlogi za posamezen 

ukrep, kar izhaja iz prej omenjenih tehničnih pogojev. 

4.2.2.1 A – toplotna izolacija fasade 
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4.2.2.2 B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo 

 

4.2.2.3 C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

 

4.2.2.4 D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 
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4.2.2.5 E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 

 

 

4.2.2.6 F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
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4.2.2.7 G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na 

sistem daljinskega ogrevanja 

 

4.2.2.8 H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 

 

4.2.2.9 I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah 
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4.2.2.10 J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 

 

4.2.2.11 K – optimizacija sistema ogrevanja 

 

4.2.2.12 L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje 

 

4.2.2.13 M – gradnja skoraj ničenergijske stavbe 

 

4.2.2.14 N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav 

 

4.2.2.15 O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja 

frekvenčnih pretvornikov 

 

4.2.2.16 P – uvedba sistema upravljanja energije 

 



 

 

 
 

52 
 

4.2.2.17 R – ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu 

 

4.2.2.18 S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote 

 

4.2.3 Pogoji pridobivanja spodbud 

Pogoji pridobivanja spodbud so natančno opredeljeni v pozivu in tehničnih pogojih, vendar 

imajo vlagatelji kljub temu dodatna vprašanja, na katera je treba strokovno utemeljeno 

odgovoriti, pri čemer pa Eko sklad nima dovolj zmogljivosti ter pristojnosti, da bi se lahko 

ustrezno odzval. Glede na veliko število vlog pravnih oseb in tehnično zahtevnega 

pregledovanja vlog, je treba ob razpisu kar najbolje urediti delovanje na tem področju, ga 

informacijsko podpreti in digitalizirati. 

Enako kot pri določanju prihrankov zavezancev za prihranke tudi Eko sklad za izračun 

prihranka energije pri posameznem ukrepu uporablja metode, opredeljene v Pravilniku o 

metodah za določanje prihrankov energije.4 Ukrepi, ki nimajo določenega izračuna za 

prihranke energije v pravilniku, se izračunajo na podlagi izvedenega energetskega pregleda. 

                                                
4  Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17), 
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4.3 Analiza prijav na javni poziv Eko sklada 

V okviru projekta smo analizirali vloge na javni poziv 76 FS-PO019, ki je bil objavljen 26. 

avgusta 2019 in zaključen 28. februarja 2020 zaradi porabe sredstev. Zaradi nesprotnega 

spremljanja vlog je moral Eko sklad za dokončanje izvedbe poziva v letu 2020 pridobiti 

dodatna sredstva za financiranje ukrepov tega poziva. Na poziv se je prijavilo 597 vlog, kot je 

prikazano v preglednicah v nadaljevanju (Preglednica 4.1 in Preglednica 4.4). 

Podatki o vlagateljih in vlogah so zaupni, zato jih v analizi ne objavljamo. Za lažjo primerjavo 

smo analizo ukrepov razvrstili v sklope glede na določanje višine zaprošenega sofinanciranja, 

in sicer: 

• na m2 (površine materiala pri izolaciji, oknih in ogrevanji površini, površina solarnega 

ogrevanja), 

• na kos (prezračevanje, termostatski ventili), 

• na kW (toplotne črpalke, kotli), 

• na kWh (pri ukrepih z določitvijo prihranka). 

Analiza ukrepov je potekala s pregledom dokumentacije vlog in excelovih preglednic, ki so bile 

pripravljene na Eko skladu. Vloge se skenirajo, kar omogoča naknadno elektronsko 

pregledovanje dokumentacije. 

Preglednica 4.1: Vloge na javni poziv za ukrepe A, B, C, D, G, H, M (vir: Eko sklad) 

Vrsta ukrepa Število 
prijav 

Strošek (€/m2) 

A – toplotna izolacija fasade 41 6–43 €/m2 fasade 

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal 
nad neogrevanim prostorom/kletjo 

9 3–44 €/m2 izolirane površine 

C – toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru 

40 3–35 €/m2 izolirane površine 

D – zamenjava zunanjega stavbnega 
pohištva 

54 17–281 €/m2 okenskih površin 

G – zamenjava toplotne postaje ali 
vgradnja toplotne postaje za priklop na 
sistem daljinskega ogrevanja 

6 0,54–18 €/m2 ogrevane 
površine 

H – vgradnja solarnega ogrevalnega 
sistema 

1 208 €/m2 solarne površine 

M – gradnja skoraj ničenergijske stavbe 3 296 €/m2 ogrevane površine 
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Preglednica 4.2: Vloge na javni poziv za ukrepe E, F, L (vir: Eko sklad) 

Vrsta ukrepa Število 
prijav 

Strošek (€/kW) 

E – vgradnja toplotne črpalke za 
centralno ogrevanje stavbe 

87 36–589 €/kW 

F – vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje stavbe 

21 23–116 €/kW 

L – vgradnja plinskega 
kondenzacijskega kotla za centralno 
ogrevanje  

34 23–67 €/kW 

Preglednica 4.3: Vloge na javni poziv za ukrepa I, K (vir: Eko sklad) 

Vrsta ukrepa Število 
prijav 

Strošek (€/kos) 

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka v stavbah 

51 127–24.000 €/kos 

K – optimizacija sistema ogrevanja 4 75–174 €/kos 

Preglednica 4.4: Vloge na javni poziv za ukrepe I, J, K, N, O, P, R (vir: Eko sklad) 

Vrsta ukrepa Število 
prijav 

Strošek (€/MWh) 

J – vgradnja energijsko učinkovitega 
sistema razsvetljave 

75 14–636 €/kWh 

N – izkoriščanje odvečne toplote iz 
procesov in/ali naprav 

2 11–40 €/kWh 

O – vgradnja energijsko učinkovitih 
elektromotorjev in/ali vgradnja 
frekvenčnih pretvornikov 

3 56–101 €/kWh 

P – uvedba sistema upravljanja energije 5 22.284 €/kWh 

R – ukrep energetske optimizacije v 
tehnološkem procesu 

161 24–42.057 €/kWh 

Na razpisu ni bilo nobene vloge za ukrep S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne 

energije in toplote. 

Preglednica 4.1 in Preglednica 4.4. prikazujeta sumarne rezultate analize prijav, prejetih za 

poziv 76. Pri pregledu ukrepov opažamo nekatere nepravilnosti sistema, ki jih je smiselno 

odpraviti. Pri pregledu spremljanja opažamo veliko nihanje pri stroških na enoto (m2, kW, 

MWh), kar se lahko naslovi z natančnejšim pregledovanjem tehničnih delov vlog, saj se 

izračuni izvajajo glede na določitev upravičenih stroškov, ki pa se lahko razlikujejo glede na 
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izvedbo ukrepa in vključitev oziroma odobritev različnih stroškov, povezanih z investicijo. Ob 

pregledu se je izkazalo, da se zaradi premajhnih zmogljivosti glede osebja in manka 

strokovnih usposobljenosti za vsa tehnična področja pozivov pri pregledu tehnične vsebinske 

dele premalo natančno preverja s stališča upoštevanih prvin investicije. 

Prav tako se je ob pregledu izkazalo tudi, da so bili na ukrep R – energetska optimizacija v 

tehnološkem procesu prijavljeni ukrepi, ki so bili poleg izboljšanja energetskih izvedb 

namenjeni menjavi različne opreme, strojev in naprav za obdelovanje. Številne vloge so imele 

za dokazilo navedene energetske preglede, ki so pristransko prikazovali prihranke energije, 

čeprav še vedno v skladu s pogoji javnega razpisa. 

Opazili smo še, da energetski pregledi niso vsebovali nekaterih podrobnosti, in sicer nabor 

ukrepov energetske učinkovitosti ter prikaz »analize ukrepov učinkovite rabe energije za 

izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske 

učinke«. Vlagatelji so prikazovali pozitivno neto sedanjo vrednost ukrepa, ki pa je izhajala iz 

ekonomskega poslovanja ukrepa (prihodki, ki nastanejo zaradi obratovanja stroja, ki ima 

praviloma večjo proizvodnjo – večinoma gre za nove stroje, ki so dejansko energetsko bolj 

učinkoviti, a ta energetska učinkovitost ni razlog za kakršno koli izboljšanje neto sedanje 

vrednosti).  

Zaradi teh nepravilnosti se tudi priporoča, da se višina financiranja omeji, s čimer se ukrepom, 

ki bi izkazovali sorazmerno nizke prihranke energije, podeli manj sredstev. Omejitev 

maksimalnega financiranja s skladu z doseženim prihrankom se lahko izvede glede na 

energijo oziroma MWh ali pa glede na strošek zmanjšanja emisij CO2 prek ukrepa. V Avstriji je 

financiranje ukrepov URE v industriji omejeno na 450€/t CO2, kar bi v Sloveniji pri električni 

energiji pomenilo omejitev prihranka med 150 in 270 EUR/MWh – odvisno kako določamo 

emisije iz elektrike. Za prihranke pri gorivih bi bile te omejitve določene v skladu z emisijami 

posameznih goriv.  

V izvajanju projekta Care 4 Climate je prišlo do izvedbe novega poziva za pravne osebe 

(82FS-PO020), kjer so bile ugotovitve analiz že upoštevane, tako pri oblikovanju poziva kot 

tudi pri načinu spremljanja vlog. 

4.3.1 Zaključki in komentarji  

V nadaljevanju navajamo zaključne komentarje analize spodbud za URE in OVE pri Eko 

skladu: 

• Eko sklad za spodbude uporablja javna sredstva, pri katerih so pravila glede 

dodeljevanja zaostrena glede na, na primer, financiranje ukrepov zavezancev za 

prihranke (4.1 Analiza spodbud za URE in OVE pri energetskih podjetjih – zavezancih 

za prihranke). Izvajanje ukrepov je zato manj prilagodljivo, saj je podvrženo številnim 

pravilom dodeljevanja državnih pomoči, postopkom sprejemanja, preverjanja, 

pozivanja k dopolnitvam, izdajanja odločb in podobnemu.  

• Eko sklad nima urejenega računalniško podprtega informacijskega sistema za 

pripravo, oddajo in obdelavo vlog, kar izredno podaljša čas pregleda vlog, povzroča 

nenatančnosti pri oddaji, podvaja delo in pregledovanje, povečuje zasedenost osebja s 

skeniranjem, obdelavo podatkov iz vloge, prepisovanjem in podobnim. Nujno je, da se 
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sistem čimprej vzpostavi. Zaradi teh pomanjkljivosti je moral Eko sklad v letu 2020 

pridobiti dodatna sredstva za izvedbo poziva, kjer je bilo sprejetih preveč vlog glede na 

načrtovana sredstva.  

• Analiza in pregled javnih pozivov za pravne osebe sta pokazala nekatere nepravilnosti, 

ki jih je treba odpraviti, in sicer z doslednim pregledom tehničnih parametrov vlog in 

omejevanjem največjega dovoljenega zneska financiranja. Prav tako je treba oceniti, 

ali naj se omeji tudi financiranje ukrepov, ki izkazujejo visoko donosnost oziroma za 

svojo izvedbo ne potrebujejo javnega financiranja.  

• Javni pozivi za pravne osebe so pripravljeni po načelu de minimis, kar številna podjetja 

omejuje pri hitrejši izvedbi ukrepov URE in OVE. S tem namenom je eden od ciljev 

projekta Care 4 Climate tudi priprava strokovnih podlag za pripravo pozivov po načelu 

dovoljenih državnih pomoči s prijavo sheme kot dovoljene državne pomoči. 

• Zgodovina delovanja Eko sklada kaže nihanja v povpraševanju po nepovratnih 

sredstvih. Za doseganje ciljev iz NEPN in do leta 2050 bo treba v prihodnje podpreti 

tudi zahtevnejše (in dražje) projekte. Vse to zahteva razvoj dodatnih storitev, ki so 

natančneje opredeljene že v NEPN (npr. spodbujanje in zagotavljanje pomoči po 

načelu vse na enem mestu, spodbude za pripravo projektov, demonstracijski projekti, 

instrumenti fiskalni spodbud). 

• Za projekte, zlasti v gospodarstvu, kjer gre lahko tudi za posebne procesne projekte in 

so doseženi prihranki določeni na podlagi projektne dokumentacije, je za preprečitev 

zlorab pomembno vzpostaviti primeren nadzor, ki vključuje tako preverjanje dejanske 

izvedbe projekta kot tudi poročanih prihrankov. 

• Zaradi doseganja ciljev na področjih energetske učinkovitosti, izrabe OVE in 

zmanjšanja emisij TGP je treba pri vseh ciljnih skupinah poleg preverjanja podatkov o 

doseženih prihrankih zagotoviti tudi preverjanje podatkov o doseženem zmanjšanju 

emisij TGP in povečanju proizvodnje energije iz OVE. 

• Opozoriti je treba, da so pozivi Eko sklada za gospodarstvo oblikovani tako, da ne 

omogočajo spremljanja doseženih učinkov ločeno za industrijo in zasebni storitveni 

sektor, kar bi bilo vsekakor treba zaradi spremljanja izvajanja ukrepov in njihove 

nadgradnje ter doseganja ciljev na področjih energetske učinkovitosti, izrabe OVE in 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za posamezne sektorje. Leta 2019 je Eko 

sklad objavil tudi pozive, namenjene gospodarstvu in lokalnim skupnostim, kar bo še 

dodatno otežilo spremljanje učinkov po posameznih sektorjih. 

4.4 Analiza spodbud za URE in OVE v okviru Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije  

Kot je že bilo predstavljeno v poglavju 2.3 Spodbude za URE in OVE Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, razpisi ministrstva niso bili usmerjeni 

neposredno v URE in OVE, temveč le posredno, z izjemo razpisa za energetsko sanacijo 

turističnih zmogljivosti, kjer je ministrstvu pri pripravi razpisnih pogojev pomagal Eko sklad. 

Razpisi ministrstva za raziskave in inovacije ter finančne spodbude za razvoj 

podjetništva, ki so bili pripravljeni s sredstvi in po operativnem programu evropske kohezijske 

politike, že v osnovi niso bili pripravljeni tako, da bi lahko spodbujali URE in OVE, saj niti v 
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ciljih niti v kazalnikih ni bilo predvideno, da bi se sredstva namenila za URE in OVE, kljub 

izraženi zahtevi po uporabi kohezijskih sredstev ravno v ta namen.  

Pri razpisnih dokumentacijah ni bilo neposredno vključenega merila energetske učinkovitosti 

in izrabe obnovljivih virov, edino merilo je bil »prispevek k prehodu v krožno in nizkoogljično 

gospodarstvo«, kjer pa so prijavitelji le opisno navajali možne prispevke projekta na podlagi 

metodologije ReSOLVE, brez kritične presoje dejanskega prispevka projektov k neposrednim 

ali vsaj posrednim učinkom na področju URE in OVE. Merila so obrobno (vpliv okoli 10 %) 

vključena v ocenjevanje primernosti projektov, ocenjevalci pa so po lastni presoji upoštevali 

bolj ali manj uspešno olepšane opise prispevka posameznega projekta k nizkoogljični družbi 

ter bolj učinkoviti rabi energije in surovin (Slika 4.1) 

Zaradi zgoraj povedanega se ne lotevamo poglobljene analize spodbud ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2020 in 2021 se bo pojavilo nekaj (bolj ali manj 

zaostalih) razpisov kohezijskih sredstev, ki ne bodo posegali na področje URE in OVE. Glede 

na ugotovitve iz drugih držav, kjer gospodarska ministrstva zelo dejavno sodelujejo pri 

usmerjanju in spodbujevanju področja URE in OVE za podjetja, bi bilo smiselno, da se v 

prihodnje Ministrstvo aktivneje vključi v usklajevanje teh aktivnosti, posebej še z vidika zahtev, 

ki jih pred podjetja prinašajo strateški dokumenti in obveznosti na področju URE in OVE, ki jih 

je Slovenija sprejela, na primer, v okviru Nacionalnega energetsko podnebnega načrta. 
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Slika 4.1: Merila za ocenjevanje projektov iz razpisa za raziskovalno-razvojne projekte  

PODMERILO
POJASNILO KVALITETE VSEBINE ZA MAKSIMALNO ŠTEVILO 

TOČK PRI POSAMEZNEM MERILU*
UTEŽ

RAZPON MOŽNIH TOČK Z 

UTEŽJO

3.1 Ustreznost in dosegljivost 

projektnega cilja RRI projekta 

Ocenjuje se, ali  je projektni cil j ustrezen glede na 

zastavljene raziskovalno razvojne aktivnosti RRI 

projekta ter ali  je projektni cil j zastavljen realno in 

bo lahko tudi dosežen.

Projektni cil j z opredeljenimi lastnostmi/elementi je 

jasen, opisno in vrednostno opredeljen, realno zastavljen 

glede na raziskovalno razvojne aktivnosti in bo  lahko 

dosežen v zahtevanem roku. Predvidena so ustrezna 

dokazila za dokazovanje doseganja posameznih 

lastnosti/elementov in obeh mejnikov cil ja. 

3.2 Širši družbeni vpliv

Ocenjuje se dodana vrednost RRI projekta za 

deležnike, obseg in kvaliteta udejanjanja ter širjenja 

projektnih učinkov in vplivov po zaključku RRI 

projekta.

RRI projekt izkazuje visoko dodano vrednost za 

prijavitelja / konzorcijske partnerje , cil jne skupine (npr. 

določena skupina kupcev), uporabnike novih izdelkov, 

procesov ali  storitev po življenjskem ciklu projekta. 

Izkazana je znatna razsežnost delovanja RRI projekta 

(multiplikativni učinek) na lokalni, regionalni, nacionalni 

in/ali  evropski in/ali  mednarodni ravni. RRI projekt 

vsebuje kakovosten načrt za zagotavljanje trajnosti RRI 

projekta, kjer je jasno opredeljeno, da bo RRI projekt tudi 

po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej ustvarjal 

nove učinke in vplive.

Ocenjuje se prispevek RRI projekta k prehodu v 

krožno gospodarstvo na podlagi metodologije 

ReSOLVE:
11,7% 3,5

-prispevek projekta k ohranjanju in obnavljanju 

ekosistemov;
1,2% 0,35

-prispevek projekta k popolni izkoriščenosti izdelkov, 

procesov in storitev ter njihovi podaljšani življenjski 

dobi;

2,3% 0,7

-prispevek projekta k zmanjšanju odvečne porabe 

energije in surovin v postopkih izdelave in uporabe 

izdelkov;

2,3% 0,7

-prispevek projekta h kroženju snovi in materialov ob 

zaključku njihove uporabe;
1,2% 0,35

-prispevek projekta k zmanjšanju porabe surovin in 

energije z virtualizacijo;
2,3% 0,7

-prispevek projekta k zamenjavi starih tehnologij, 

postopkov, materialov za nove.
2,3% 0,7

30

KVALITETA UMESTITVE RRI PROJEKTA V FOKUSNO PODROČJE IN/ALI TEHNOLOGIJO V OKVIRU IZBRANEGA PREDNOSTNEGA PODROČJA UPORABE, KOT JIH OPREDELJUJE POTRJEN ALI VSAJ DELNO POTRJEN 

AKCIJSKI NAČRT STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKEGA PARTNERSTVA; PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV S4; IZVEDLJIVOST, CELOVITOST 

1. MERILO: USTREZNOST RRI PROJEKTA  (SKUPAJ 4,5 TOČK) 

Pri tem merilu se ocenjuje, ali  gre za RRI projekt, kot je predviden z javnim razpisom, ki se ga da kvalitetno umestiti  v vsaj eno fokusno področje in/ali  tehnologijo izbranega prednostnega področja 

uporabe potrjenega akcijskega načrta Strateško razvojno inovacijskega partnerstva  v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, ki temelji  na predhodnih raziskovalno razvojnih aktivnostih  

in ki je vsebinsko celovit ter zaokrožen, kar kaže na večjo možnost uspešne izvedbe.

UTEMELJENOST V MEDNARODNEM PRIMERLJIVEM ZNANJU IN KOMPETENCAH V CELOTNEM PROCESU RAZVOJA ZNANJA, STOPNJA INOVATIVNOSTI IN TRŽNI POTENCIAL

MERILO

2.    MERILO: ODLIČNOST RRI PROJEKTA (SKUPAJ 10,5 TOČK)

Pri tem merilu se ocenjuje kvaliteta RRI projekta, tako s tehnološkega kot z netehnološkega, tržnega, okoljskega zornega kota. 

PRISPEVEK K DRUŽBENI SPREMEMBI IN K DVIGU DRUŽBENE OZAVEŠČENOSTI TER VZRŽNOST IN TRAJNOST PROJEKTA

3.    MERILO: VPLIVI IN UČINKI RRI PROJEKTA (SKUPAJ 7,5 TOČK)

Pri tem merilu se ocenjuje, kakšne kratkoročne in dolgoročne vplive in učinke bo imel RRI projekt.

 SKUPAJ 

POVEZOVANJE ZNANJA, KOMPETENC IN TEHNOLOGIJE TER INTERDISCIPLINARNOST KONZORCIJSKIH PARTNERJEV

4.    MERILO: USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA/KONZORCIJSKIH PARTNERJEV (SKUPAJ 3 TOČK)

Pri tem merilu se ocenjuje sposobnost prijavitelja/konzorcijskih partnerjev za izvedbo RRI projekta: strokovno znanje in izkušnje, vodstveno znanje in izkušnje, 

oprema, zunanji izvajalci, komplementarnost partnerjev.

KAKOVOST PREDLOGA, KI BO ZAGOTAVLJAL STROŠKOVNO/EKONOMSKO UČINKOVITOST IN RACIONALNOST

5.    MERILO: NAČRTOVANJE RRI PROJEKTA (SKUPAJ 4,5 TOČK)

Pri tem merilu se ocenjuje, ali  je RRI projekt ustrezno načrtovan, da bo izvedba gladko tekla in ali  so aktivnosti načrtovane realno, izvedljivo.

RRI projekt ima prispevek na vseh navedenih področjih ali  

pa je njegov prispevek na nekaterih področjih tako velik, 

da bo kljub primanjkljaju na drugih področjih močno 

prispeval k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

3.3 Prispevek k prehodu v 

krožno in nizkoogljično 

gospodarstvo 
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5 Spodbude za učinkovito rabo energije v 

drugih državah 

Evropska komisija je aprila 2019 objavila Oceno napredka držav članic pri izpolnjevanju 

državnih ciljev glede energetske učinkovitosti do leta 2020,5 ki povzema podatke iz državnih 

poročil držav članic o doseženih kumulativnih prihrankih energije v obdobju 2014–2016. Iz 

navedene ocene izhaja, da je Slovenija med 15 državami, ki sproti izpolnjujejo kumulativno 

obvezo prihrankov končne porabe energije. Slovenija sodi v skupino devetih držav, ki imajo 

vzpostavljen kombiniran način doseganja prihrankov energije, in sicer dosegamo del 

prihrankov energije prek sistema obveznega doseganja prihrankov energije, del pa z 

alternativnimi ukrepi politike energetske učinkovitosti.  

Preglednica 5.1: Načrtovani ukrepi za doseganje ciljnih prihrankov v državah članicah za obdobje 2021–2030 

Država Deleži posameznih programov 

Bolgarija 
68 % finančne spodbude za energetsko učinkovitost; 16 % EEO; 16 % skladi 

za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije 

Hrvaška 
28 % prenova enodružinskih hiš; 25 % prenova zgradb v javnem sektorju; 

22 % prenova večstanovanjskih zgradb 

Češka 
43 % shema prostovoljnih sporazumov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti; 23 % prenova stavb; 17 % prepoved kotlov na trda goriva 

Danska: 
opuščajo shemo EEO; spodbude za podjetja, zgradbe in kotle; ukrepi glede 

energetske učinkovitosti v zgradbah 

Finska 
61 % energetsko pogodbeništvo; 13 % toplotne črpalke v gospodinjstvih; 

10 % obdavčitev pogonskih goriv 

Francija 100 % shema EEO  

Nemčija 

21 % CO2 davek v prometu in za tekoča goriva za ogrevanje; 17 % davek na 

energijo; 17 % prenova stavb; 14 % Spodbude za energetsko učinkovitost v 

gospodarstvu 

Grčija 
39 % energetska prenova stavb v javnem sektorju; 20 % EEO; 14 % 

energetski menedžerji v javnih stavbah 

Italija 
23 % ukrepi v prometu; 21 EEO; 19 % olajšave za prenovo stavb; 12 % 

olajšava ecobonus 

Španija 
28 % izboljšave tehnologij in industrijskih procesov; 38 % ukrepi na prometu; 

13 % prenova stavb 

Poljska 86 % EEO; 7 % olajšave za prenovo enodružinskih hiš 

Švedska 
62 % cena električne energije; 30 % davek na tekoča goriva v prometu; 8 % 

davki za industrijo in kmetijstvo 

Slovenija 
85 % shema EEO za zavezance (promet 39 %, preostali 46 %); alternativni 

ukrepi Eko sklada 15 % 

                                                
5  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SL/COM-2019-224-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF 
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Študija navaja, da bodo tako imenovane sheme zavezancev (sistemi obveznosti energetske 

učinkovitosti – EEOs) zavzemale manjši delež doseženih prihrankov kot v preteklem obdobju, 

bodo pa še vedno prepoznane kot pomemben ukrep. Danska na primer bo v celoti opustila tak 

način doseganja prihrankov. Nekatere države uporabljajo posebne obdavčitve, na primer 

davek na energijo na Finskem in v Nemčiji. Nemčija uvaja tudi davek na izpuste CO2 za 

promet in na goriva za ogrevanje, s čimer naj bi dosegli največji delež ciljnih prihrankov. 

Češka, podobno kot Nemčija, uvaja davek na goriva za ogrevanje in ohranja davek na 

pogonska goriva. Španci bodo prav tako uvedli nove obdavčitve.   
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Preglednica 5.2: Doseganje ciljev energetske politike v državah članicah EU
6
 

 

Zanimiv je prikaz držav članic glede na izbrane načine za doseganje ciljnih prihrankov energije 

po 7. členu direktive o energetski učinkovitosti (Preglednica 5.2). Vidimo lahko, da so se 

skoraj vse države članice (23) odločile za doseganje prihrankov prek alternativnih ukrepov (z 

                                                
6  Vir: POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2019, Agencija za energijo, 2020, str. 235 

dostopno na: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/agen_e/porae_2019.pdf  

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/agen_e/porae_2019.pdf
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izjemo Bolgarije, Danske, Grčije, Litve, Luksemburga in Poljske). Manj kot polovica držav 

članic (13) pa ima sistem obveznega doseganja prihrankov. Kombinacijo obeh ukrepov pa ima 

8 držav članic, med katerimi je tudi Slovenija. 

Države članice imajo različno organizirano spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih 

virov energije, na voljo pa so bolj ali manj kakovostne informacije o programih spodbudah 

oziroma bolj ali manj razpršene informacije. Prav tako se države razlikujejo po sodelujočih 

institucijah in obsežnosti sistema.  

Pri pregledu smo se osredotočili na nepovratne spodbude, saj je dodeljevanje povratnih 

spodbud glede na različne države urejeno še bolj različno kot pri nepovratnih spodbudah, 

hkrati pa se pojavlja veliko sredstev na bančnih trgih, ki so namenjeni financiranju prav teh 

dejavnosti. V prihodnjih letih je tudi v EU predviden dodaten zagon financiranju projektov URE 

in OVE s ponudbo povratnih sredstev, ki bodo imeli še dodano boljše pogoje pridobivanja. 

Prav tako je financiranje proizvodnje električne energije iz OVE povečini organizirano kot 

shema za odkup električne energije ali samooskrbe, kar je tudi v Sloveniji izrazito prevladujoč 

način izrabe OVE, zato ga v nadaljevanju ne poudarjamo. Izraba OVE za namene ogrevanja 

pa je ena ključnih aktivnosti na področju URE in OVE ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih 

državah. 

Po pregledu informacij iz več držav smo se odločili za podrobnejšo predstavitev načina 

spodbujanja URE in OVE v Avstriji in Nemčiji, saj gre za državi, ki imata zelo dobro 

organiziran sistem spodbud, vključno s številnimi informacijami, ki bodo lahko v nadaljevanju 

dela na projektu Care 4 Climate pomagale oblikovati predloge, ki jih lahko upošteva Slovenija 

pri prilagajanju svojih spodbud za čim večjo učinkovitost dodeljevanja spodbud. V obeh 

državah je uvedena zelo natančna razdelitev med posameznimi vrstami spodbud, hkrati pa so 

na voljo številne koristne informacije, na primer zgornja (kapica) višina dodelitve prihranka za 

posamezne ukrepe, višina financiranja, podrobne tehnične zahteve in v nekaterih primerih tudi 

podrobni postopki prijave oziroma oddaje vlog. 

5.1 Spodbude za URE in OVE za podjetja v Nemčiji 

V Nemčiji je spodbujanje URE in OVE organizirano v okviru Ministrstva za gospodarstvo in 

energijo (BMWi), kjer za spodbude skrbi zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA, 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Za URE in OVE je neposredno zadolžen 

oddelek 5 (energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, posebne izravnalne sheme), ki 

pokriva naloge na področju OVE in URE, vključno s spodbujevalnimi mehanizmi. S 

programom »Zvezna sredstva za energetsko učinkovitost v gospodarstvu«, ki je začel veljati 

1. januarja 2019, BMWi ponuja podporo podjetjem, samostojnim podjetnikom in komunalnim 

podjetjem, ki vlagajo v nove, energetsko učinkovite tehnologije. Da bi se upoštevale različne 

potrebe podjetij po financiranju, imajo podjetja na izbiro nepovratna sredstva, za katera se 

lahko prijavijo pri Zveznem uradu za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA), in posojila z 

nizkimi obrestmi z delno oprostitvijo dolga (donacija za odplačilo), ki jo odobri KfW. Okvir 

financiranja oziroma spodbujanja URE in OVE (toplota) od leta 2020 naprej v Nemčiji 

prikazuje Slika 5.1. 
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Slika 5.1: Organiziranost spodbud za URE v Nemčiji
7
 

Centralizirani pristop omogoča podjetjem, da na enem mestu pridobijo vse pomembne 

informacije glede financiranja in različnih programov spodbujevanja. Vstopna spletna stran 

omogoča izbiro glede na vrsto porabnika, gospodinjstvo, podjetja, javni sektor, skupnosti in 

podobno. 

(https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienzwegweiser/energieeffizienzwegweiser_node.

html) 

Različni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v podjetjih so finančno podprti z 

zveznimi sredstvi za energetsko učinkovitost v gospodarstvu. Programi se razlikujejo glede na 

vrsto spodbud, in sicer: 

• nepovratne spodbude prek BMWi/BAFA (prijava prek spletnega portala); 

• povratna sredstva s subvenciniranim odplačevanjem na KfW (prijava prek različnih 

bank).  

Za financiranje investicij lahko zaprosijo podjetja vseh panog in velikosti. Vlogo je treba oddati 

pred začetkom izvajanja ukrepa in zaključiti investicijo v 24 mesecih. Finančna sredstva se 

izplačajo po predložitvi in preverjanju dokumentacije. 

                                                
7  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Energie/zielfoto-effizienzfoerderung-2020.html 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienzwegweiser/energieeffizienzwegweiser_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienzwegweiser/energieeffizienzwegweiser_node.html
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Slika 5.2: Vstopna stran za energetsko učinkovitost pri BAFA8 

Glede financiranja razlikujejo štiri module: 

1. Modul 1: horizontalne tehnologije 

Do financiranja so upravičene črpalke, motorji, ventilatorji, sistemi komprimiranega 

zraka, sistemi za rekuperacijo odpadne toplote, izolacija industrijskih stavb ali 

frekvenčni pretvorniki. Najvišje financiranje je 200.000 EUR s stopnjo financiranja do 

40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižja vrednost financiranja znaša 2.000 

EUR. 

A. Minimalne tehnične zahteve za investicije v horizontalne tehnologije 

Kot del modula 1 se financirajo visoko učinkovite enote za industrijsko in komercialno 

uporabo v prostorih podjetja kot nadomestitve ali nove pridobitve v naslednjih 

                                                
8  https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienzwegweiser/energieeffizienzwegweiser_node.html 
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tehnologijah preseka: 

• elektromotorji in pogoni, 

• črpalke za industrijsko in komercialno uporabo, 

• ventilatorji, 

• kompresorji, 

• izmenjevalniki toplote za uporabo odpadne toplote ali rekuperacijo 

toplote, 

• izolacija sistemov ali delov sistema, 

• frekvenčni pretvornik. 

Upravičenost zahtevanih sistemov ali agregatov se preveri na podlagi meril na podlagi 

dokazov v obliki izjave proizvajalca ali podatkovnega lista izdelka ali materiala 

(izolacija). 

V primeru izjav proizvajalca za kompresorje, ventilatorjev in izmenjevalnikov toplote pri 

kompresorjih se uporabljajo samo ustrezni obrazci BAFA. 

B. Zahteve 

B.1 Elektromotorji in pogoni 

Financirajo se: 

• zelo učinkoviti popolnoma novi elektromotorji in električni pogoni, sestavljeni iz 

učinkovitega elektromotorja in krmilnika (pogoni s krmiljenjem hitrosti) kot 

standardni izdelek, ki je na trgu na voljo za stacionarno uporabo; 

• frekvenčni pretvornik za regulacijo hitrosti elektromotorjev in električnih 

pogonov, odvisno od povpraševanja. 

B.2 Zahteve 

• Visoko učinkoviti električni motorji in pogoni: 

- elektromotorji z nazivno močjo pod 0,75 kW morajo imeti nazivni izkoristek 

najmanj 82,4 %, izračunan v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 

640/2009 z dne 22. julija 2009; 

- elektromotorji z nazivno močjo med 0,75 kW in 375 kW morajo imeti vsaj 

razred učinkovitosti IE4 v skladu z Uredbo (ES) št. 640/2009 v povezavi z 

IEC 60034-30; 

- elektromotorji z nazivno močjo nad 375 kW morajo imeti nazivni izkoristek 

večji od 96,0 %, izračunan po postopku iz Uredbe (ES) št. 640/2009 z dne 

22. julija 2009. 

• Regulacija hitrosti za elektromotorje in pogone: 

- frekvenčni pretvornik mora ustrezati nazivnemu toku motorja (podatki o 

proizvajalcu elektromotorja in frekvenčnega pretvornika). 

2. Modul 2: obnovljivi viri energije za procesno toploto 

Financirajo se sistemi za oskrbo s toploto iz solarnih kolektorskih sistemov, toplotnih 

črpalk ali biomase, od katerih se več kot 50 odstotkov uporablja za proizvodne ali 
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storitvene procese. Upravičeni so tudi hranilniki toplote za generatorje toplote, montaža ter 

dodatni stroški za oceno izvedljivosti in potrebna gradbena dela. Najvišje financiranje je 10 

milijonov EUR s stopnjo financiranja do 55 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 

3. Modul 3: merilna, nadzorna in regulacijska tehnologija ter programska oprema za 

upravljanje energije 

Financirajo se naložbeni ukrepi v zvezi z vzpostavitvijo ali razširitvijo sistema upravljanja 

energije ali okolja, na primer programska oprema za upravljanje energije, senzorji ali 

tehnološke komponente za nadzor in upravljanje. Najvišje financiranje je 10 milijonov 

evrov s stopnjo financiranja do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 

4. Modul 4: financiranje energetsko učinkovitih tehnoloških naložb pri rabi električne 

energije in toplote 

Financirajo se naložbe za energetsko učinkovito optimizacijo sistemov in procesov ter 

uporabo toplote iz obnovljivih virov za industrijske ali storitvene procese. Financiranje ni 

omejeno glede vrste tehnologije in lahko vključuje tudi ukrepe iz modulov 1 in 3. Najvišje 

financiranje je 10 milijonov evrov s stopnjo financiranja do 40 odstotkov upravičenih 

stroškov naložbe. Najvišje financiranje je omejeno na 500 do 700 EUR za mala in srednje 

velika podjetja na tono prihranjenega CO2 na leto. Ob oddaji vloge je treba BAFA predložiti 

koncept prihrankov, ki ga je pripravil energetski svetovalec, pri čemer so to šteje pod 

upravičene stroške investicije. 
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Do financiranja so še vedno upravičeni zlasti: 

• Procesne in postopkovne spremembe učinkovitih tehnologij in energetska 

optimizacija proizvodnih procesov, kot so uporaba energetsko učinkovitih sistemov 

in strojev ali zamenjava posameznih komponent, energetsko učinkovita 

sprememba upravljanja procesa ali postopka, optimizacija merilne in regulacijske 

tehnologije, vključno s programsko opremo za upravljanje energije. 

• Ukrepi za izkoriščanje odpadne toplote, kot so izraba odpadne toplote, vključno z 

vsemi potrebnimi ukrepi v sistemu ali gradbeni tehnologiji, dovajanje v ogrevalna 

omrežja, vključno s priključnimi vodi, ukrepi za pretvorbo odpadne toplote v 

električno energijo (npr. tehnologija ORC). 

• Ukrepi na sistemih za oskrbo s toploto, hlajenje in prezračevanje pod pogojem, da 

se ti večinoma uporabljajo neposredno za postopke izdelave, nadaljnje predelave 

ali dodelave izdelkov. Sistemi, ki se v glavnem uporabljajo za klimatizacijo 

prostorov za osebe, ki tam bivajo, in ki spadajo v področje uporabe Odloka o 

varčevanju z energijo, niso predmet financiranja. 

• Ukrepi za energetsko učinkovito zagotavljanje procesne toplote ali hladu, kot so 

energetsko učinkovita proizvodnja toplote in hladu, uporaba obnovljivih virov 

energije, optimizacija shranjevanja toplote ali hladu. 

• Ukrepi za preprečevanje izgub energije v proizvodnem procesu, kot so izolacija 

sistemov in distribucijskih vodov, hidravlična optimizacija, obnova vodov za 

komprimiran zrak. 

Poleg tega med upravičene stroške sodijo tudi priprava energetskega pregleda oziroma 

koncepta in priprava investicije, ki jo zagotovijo zunanji energetski svetovalci. 

5.1.1 Način financiranja 

V vseh programskih modulih je omogočena pravica do izbire med financiranjem po pravilu de 

minimis ali po uveljavljanju skupinskih izjem pri državnih pomočeh: 

• uredba o de minimis – to pravilo v ozkih mejah dovoljuje nebirokratske subvencije za 

upravičene ukrepe. V treh koledarskih letih se lahko družbi ali skupini družb dodeli 

pomoč do 200.000 EUR pomoči de minimis ne glede na to, kdo jo dodeli. Za 

zagotovitev te omejitve je treba k vlogi predložiti izjavo o pomoči de minimis, ki je že 

bila pridobljena v ustreznem obdobju (tako imenovana izjava de minimis); 

• uveljavljanje skupinskih izjem pri državnih pomočeh – to je državna pomoč za varstvo 

okolja, ki je dovoljena in izvzeta iz obveznosti registracije in pridobitve odobritve 

Komisije EU glede združljivosti s pravili notranjega trga. Vsako pravilo o državni 

pomoči določa odstotek zgornje meje (največja intenzivnost pomoči) in najvišji znesek 

pomoči. Pomoč za upravičene stroške (znane tudi kot upravičeni stroški) projekta se 

lahko zahteva do teh najvišjih zneskov. V programih financiranja je treba znesek 

dodeljene subvencije za naložbo ali odplačilo ter subvencijo obrestne mere, ki je lahko 

vključena v posojilo, izmeriti tako, da največja intenzivnost pomoči in največji znesek 

pomoči nista presežena. 



 

 

 
 

68 
 

5.1.2 Prijava za spodbude 

Na vse spodbude se je možno prijaviti prek spletnih obrazcev, kadar pa so potrebna različna 

dokazila, jih je treba priložiti vlogi. Organiziranost oddajanja vlog je na visoki ravni, kar je 

razumljivo, saj na enem mestu obvladujejo celotni postopek, število vlog pa je izjemno veliko. 

 

Slika 5.3: Začetni prijavni obrazec za spodbude za podjetja v Nemčiji 

5.1.3 Natečaj za financiranje energetske učinkovitosti  

Natečaj za financiranje energetske učinkovitosti je nov instrument nemškega ministrstva za 

gospodarske zadeve in energetiko,9 s katerim se spodbujajo naložbeni ukrepi za izboljšanje 

energetske učinkovitosti podjetij, vključno z ukrepi za zagotavljanje proizvodnje toplote iz 

obnovljivih virov. Natečaj naj bi podjetjem ponudil spodbude za vlaganje v visoko učinkovite 

tehnologije za varčevanje z energijo, zmanjšanje porabe energije in hkrati krepitev 

konkurenčnosti. 

Ena od pomembnih prednosti natečaja je, da pri tem ni treba upoštevati pravil o državnih 

pomočeh, vendar se natečaj zato ne more kombinirati z drugimi javnimi sredstvi.  

Natečaj za financiranje energetske učinkovitosti je odprt za vse pravne osebe, sektorje in 

tehnologije ter spodbuja naložbene ukrepe, v katerih podjetja vlagajo v nove, visoko učinkovite 

tehnologije in povečujejo delež obnovljivih virov energije za proizvodnjo toplote z vračilnimi 

dobami najmanj štirih let. 

                                                
9  https://www.wettbewerb-

energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Foerderwettbewerb/Rahmenbedingungen/rahmenbedingungen.html 
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Upravičeni ukrepi so na primer: 

• spremembe procesov in postopkov učinkovitih tehnologij, 

• energetska optimizacija industrijskih in komercialnih sistemov ter procesov, 

• ukrepi za povečanje učinkovitosti električne ali toplotne energije, 

• pretvorba odpadne toplote v električno energijo ali zunanja uporaba odpadne toplote, 

• procesna oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije, 

• nabava in namestitev senzorjev, merilna, nadzorna in regulacijska tehnologija. 

Vlagatelj se sam odloči, katere ukrepe bo uporabil za izboljšanje energetske učinkovitosti in s 

tem dosegel prihranke. Vseeno je, ali se zastarela tehnologija obnavlja, sistem zamenja pred 

iztekom življenjske dobe, ali pa se dodajo nove, energetsko učinkovite komponente. 

Pomembno je, da se doseže prihranek energije in znižajo izpusti CO2. 

Na natečaj se lahko prijavijo vsa podjetja ne glede na svojo pravno obliko – od družinskih 

podjetij do velikih industrijskih podjetij. Do prijave so upravičeni podjetja v storitvenem 

sektorju, vključno z gospodarsko aktivnimi komunalnimi podjetji s stalno poslovno enoto ali 

podružnico v Nemčiji, pa tudi izvajalci za izvedbo posameznih projektov pri podjetjih, 

upravičenih do prijave. Izvajalci so podjetja za pogodbeno zagotavljanje prihrankov, ki svojim 

kupcem pogodbeno jamčijo dostavo ali prihranek določene količine obratovalnega materiala 

(npr. električne energije, hlajenja, komprimiranega zraka). 

Kako deluje natečaj za financiranje energetske učinkovitosti? 

Natečaj v bistvu deluje kot klasičen program financiranja, vendar ga dopolnjuje konkurenčna 

razsežnost: odločitev o financiranju temelji na tako imenovani učinkovitosti financiranja. S tem 

se določi zahtevani znesek financiranja glede na pričakovani prihranek CO2 ("evri financiranja" 

na prihranek CO2 na leto). Višji ko so prihranki ali nižja ko je vloga za financiranje, boljša je 

učinkovitost financiranja in s tem večja možnost, da bo to eden od financiranih projektov v 

konkurenčnem krogu. 

Vsako leto je načrtovanih več krogov natečaja. Vse prijave, ki so na voljo na datum 

tekmovanja (rok za prijavo), se preverijo glede popolnosti, skladnosti s pogoji tekmovanja in 

verjetnosti. Vse pozitivno ocenjene prijave se uvrstijo na lestvico glede na njihovo učinkovitost 

financiranja. 

Če prijava v enem izmed tekmovalnih krogov ni uspela, se lahko projekt znova odda v enem 

od prihajajočih natečajnih krogov. Prijave, prispele po roku, bodo samodejno obravnavane v 

naslednjem krogu natečaja. Vsi projekti se financirajo v padajočem vrstnem redu glede na 

razvrstitev, dokler se proračun, ki je na voljo za posamezen krog, ne porabi. Predvideno je 

financiranje manjših projektov v višini od 15.000 do 250.000 EUR, velikih projektov v višini od 

250.000 do 1.500.000 EUR ter kolektivnih projektov v višini 100.000 EUR to 1.000.000 EUR. 
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5.2 Spodbude za URE in OVE za podjetja v Avstriji 

V Avstriji je področje spodbud za URE in OVE uvrščeno med dejavnosti Zveznega ministrstva 

za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost in inovacije (Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation). Aktivnosti se izvajajo na podlagi zakona 

o okoljskih spodbudah iz leta 1993, za spodbujanje teh naložb v varstvo okolja in podnebja pa 

se uporabljajo javna sredstva in sredstva EU. Shemo spodbud usklajuje Kommunalkredit 

Public Consulting (KPC), ki podpira različne programske linije pri izvajanju in upravljanju. KPC 

je v specializiran za področja razvoja, izvajanja in upravljanja programov financiranja, zlasti na 

področju varstva okolja in podnebja ter mednarodnega trga z ogljikom. 

Sredstva se zagotavljajo iz sklada za podnebje in energijo (Klima und Energiefonds – KLIEN), 

ki je bil vzpostavljen leta 2007 z zakonom o skladu za podnebje in energijo. Podpira sodobne 

tehnologije za trajnostno oskrbo z energijo, inovativne raziskovalne projekte in podnebju 

prijazne projekte v prometu. Zaradi tega je pomemben vir navdiha za avstrijsko podnebno 

politiko. KLIEN ima letni proračun do 150 milijonov evrov za promocijo projektov varstva 

podnebja in trajnostne oskrbe z energijo. Na ta način promovira posebej učinkovite projekte in 

oddaja naročila, ki pomembno prispevajo k okolju prijaznejši in varčnejši prihodnosti. Za 

razdelitev oziroma porabo sredstev sta odločilni dve merili; učinkovitost in trajnost.  

Spodbude za vse vrste končnih porabnikov so na voljo skozi eno enotno vstopno mesto, 

https://www.umweltfoerderung.at, kjer so na voljo vse potrebne informacije, spletna prijava ter 

različna orodja za promocijo. 

5.2.1 Učinkovita raba energije v podjetjih 

Prek sistema spodbud se za podjetja spodbujajo investicije na naslednja področjih (brez OVE-

elektrike in e-mobilnosti): 

• odvajanje odpadne toplote, 

• energijsko učinkoviti hladilniki in zamrzovalniki, 

• varčevanje z energijo, 

• zemeljski plin, soproizvodnja toplote in električne energije, 

• priključek na daljinsko ogrevanje, 

• proizvodnja biogenih goriv, 

• klimatska naprava in hlajenje, 

• notranji LED-sistemi, 

• lokalna oskrba z ogrevanjem na podlagi obnovljivih virov energije, 

• nova stavba v energetsko učinkoviti zasnovi, 

• upravljanje surovin, 

• sončni sistemi, manjši od 100 m2, 

• solarna toplota – obsežni sončni sistemi, 

• drugi ukrepi za zaščito okolja, zaščita pred hrupom, predstavitveni sistemi, 

• proizvodnja električne energije v otočnem obratovanju, ki temelji na obnovljivih virih 

energije, 

https://www.umweltfoerderung.at/
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• toplotni sončni sistemi, 

• konsolidacija distribucijskih omrežij toplote, 

• toplotne črpalke, 

• sistemi za rekuperacijo toplote in kroženje zraka, 

• "Opusti kurilno olje" – obnovljiva proizvodnja toplote < 100 kW. 

Izhodiščni pogoji financiranja so do 30 % financiranja upravičenih stroškov in do 

600 EUR na tono prihranjenega CO2. Največja višina financiranja je tako odvisna od 

emisijskega faktorja goriva, ki ga z ukrepi zmanjšamo. 

5.2.2 Primeri financiranja ukrepov  

5.2.2.1 Notranja LED-razsvetljava 

V okviru ukrepa se financirata zamenjava običajnih svetilk v nove LED-sisteme v že  

obratujočih stavbah ter dodatna namestitev sistemov za upravljanje razsvetljave. Skupna 

priključna moč vgrajenih LED-svetil mora biti najmanj 500 W in se mora uporabljati pretežno 

za komercialne namene. Vloga se lahko odda po izvedbi ukrepa, pri čemer datum končnega 

računa za glavne sistemske dele (npr. LED-svetilke, stikalne naprave, krmiljenje) ne sme biti 

starejši od šestih mesecev. Financiranje znaša 600 EUR/kW priključne moči. Če se hkrati 

uvede sistem za upravljanje razsvetljave, se lahko dodeli bonus 100 EUR/kW priključne moči. 

Financiranje se izplača kot nepovratna subvencija in je omejeno na 30 % stroškov naložbe.  

Preglednica 5.3: Upravičeni stroški pri notranji LED-razsvetljavi 

Upravičeni stroški Neupravičeni stroški 

• LED-luči  

• potrebni kabli in vodi 

• instalacijske cevi in nosilni sistemi 

• stikalne naprave 

• samodejno upravljanje 

• LED-svetlobni viri kot neposredna 

zamenjava v običajne svetlobne vire 

(žarnice z žarilno nitko, halogenske 

žarnice, fluorescenčne cevi itn.)  

• namestitev LED-sistemov v nove 

stavbe 

• razsvetljava za oglaševanje  

• zunanja razsvetljava  

• indirektna razsvetljava  

• LED-profili brez ohišja in pokrova  

• zamenjava ali modernizacija LED-

svetilk, vgradnja rabljene LED-

razsvetljave 

5.2.2.2 Energetsko učinkoviti hladilniki in zamrzovalniki 

Financiranje je zagotovljeno za nakup energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih hladilnikov in 

zamrzovalnikov za komercialno uporabo, ki ustrezajo merilu vrhunskih izdelkov. Spodbuda se 
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dodeli v enkratnem znesku, odvisno od vrste naprave, in je omejena na 30 % stroškov 

nakupa. Investicijski stroški za vlogo za financiranje morajo znašati najmanj 2.000 EUR.  

Financiran je nakup hladilnikov in zamrzovalnikov za komercialno uporabo z integriranimi, 

hermetičnimi hladilnimi enotami, ki so navedene na topprodukte.at ali izpolnjujejo zahteve. 

Hladilniki in zamrzovalniki v hladilnem sistemu z ločenimi agregati, minibari in odprtimi 

napravami (brez vrat ali pokrova hladilnega blaga) se ne financirajo.  

Spodbuda se dodeli kot pavšal na instalirano napravo, odvisno od kategorije in velikosti. 

Naprave se financirajo med 100 in 500 EUR, hladilni regali pa do 1.000 EUR. 

5.2.2.3 Rekuperacija toplote, optimizacija razsvetljave in učinkovita raba energije  

Financirajo se ukrepi za učinkovito rabo energije v storitvenih in industrijskih proizvodnih 

procesih, rekuperacija toplote in optimizacija razsvetljave (tudi npr. ulična razsvetljava). 

Praviloma financiranje znaša do 30 % dodatnih upravičenih stroškov naložbe.  

Financira se učinkovita energetska optimizacija industrijskih procesov in sistemov s 

pomembno tehnološko in okoljsko izboljšavo že vzpostavljenega sistema:   

• rekuperacija toplote iz hladilnih sistemov (hladilnih in zamrzovalnih sistemov, pa tudi 

procesnih hladilnih sistemov, kombiniranih ogrevalnih in hladilnih sistemov) ter 

prezračevalnih sistemov (uporaba toplote iz izpušnega zraka v topel zrak v prostoru) 

nad 100 kW toplotnega izmenjevalnika ali nazivni volumski pretok, večji kot 50.000 

m³/h, s krožnimi zračnimi sistemi; 

• rekuperacija toplote ali uporaba prej neuporabljenih toplotnih tokov (npr. kompresorji 

stisnjenega zraka, industrijski procesi, odpadna toplota iz odpadne vode) in toplotne 

črpalke za razvoj nizkotemperaturne odpadne toplote; 

• optimizacija ogrevanja v obstoječih stavbah (naknadno opremljen sistem za 

shranjevanje, nadzor hitrosti, učinkovite črpalke, razdelilniki ogrevanja, krmilna 

tehnologija) z najmanj 10 % prihranka energij; 

• optimizacija generatorjev toplote iz fosilnih procesov (če prehod na obnovljive vire 

energije ni mogoč); 

• optimizacija razsvetljave (npr. ulična in zunanja razsvetljava). 
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Financiranje je omejeno na največ 600 EUR na tono prihranjenega CO2, za adsorpcijske ali 

absorpcijske hladilnike s pogonsko energijo iz obnovljivih virov pa do 450 EUR/kW instalirane 

moči. 

Upravičeni stroški zajemajo: 

• toplotni izmenjevalnik, 

• toplotne črpalke z uporabo odpadne toplote, 

• hranilnik, 

• črpalke, 

• krmilna elektronika, 

• centralna prezračevalna enota z izmenjevalnikom toplote, 

• ukrepi za varčevanje z energijo pri ulični razsvetljavi, 

• stroški odstranjevanja razgrajenih kotlov in sistemov rezervoarjev, 

• načrtovanje in montaža. 

Preglednica 5.4: Pogoji financiranja pri ukrepih v podjetjih 

 Ukrep 

Stopnja 

financiranja 

30 % osnove financiranja 

Višina 

financiranja 

600 EUR na tono prihranjenega CO2 oziroma 450€/kW instalirane moči za 

adsorpcijske ali absorpcijske hladilnike na OVE 

Možni dodatki 

financiranja 

5 % (največ 10.000 EUR) za EMAS, do omejitve 30 %, velikost projekta do 

4.500.000 EUR 

5.2.3 Oddaja vloge 

Vlogo je treba oddati pred prvim pravno zavezujočim naročilom za sistemske komponente, 

pred dostavo, pred začetkom gradnje ali pred katero koli drugo obveznostjo, zaradi katere je 

naložba nepovratna. Vloge se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja vlog. Vloge za 

financiranje ukrepov za varčevanje z energijo se oddajo izključno prek spleta neposredno pri 

KPC.  
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Vse pomembne informacije in merila za financiranje so objavljeni v informativnih listih za vsak 

ukrep. 

 

Slika 5.4: Začetni prijavni obrazec za spodbude za podjetja v Avstriji – spletna oddaja vloge10 

5.2.3.1 Potrebni dokumenti: 

• tehnični opis zahtevanega ukrepa z opisom stanja in zmogljivosti pred in po izvedbi 

ukrepa (po potrebi sistemska shema); 

• ponudbe in ocene stroškov za bistvene dele sistema za prijavljeni ukrep, ki ustrezajo 

razčlenitvi stroškov v spletni oddaji; 

• predstavitev prihrankov energije z razumljivo primerjavo porabe energije pred in po 

izvedbi zahtevanega ukrepa, 

                                                
10  https://www.meinefoerderung.at/webufi/?execution=e1s5 

https://bf4q5f3wrgfejd3hds2eqosziq--www-umweltfoerderung-at.translate.goog/betriebe/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Betriebe/Energiesparen_in_Betrieben/UFI_Standardfall_Infoblatt_ENERGSPA.pdf
https://bf4q5f3wrgfejd3hds2eqosziq--www-umweltfoerderung-at.translate.goog/betriebe/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Betriebe/Energiesparen_in_Betrieben/UFI_Standardfall_Infoblatt_ENERGSPA.pdf
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• posebnosti (npr. obrazec za namestitev svetilke in potrditev načrtovalca (samo za 

ulično ali zunanjo razsvetljavo). 

 

Slika 5.5: Vnos podatkov za ukrep (drugi ukrepi URE) – spletna oddaja vloge11 

5.2.3.2 Ocenjevanje 

Osebje v KPC v celoti pregleda in oceni predložene dokumente. Če so za oceno projekta 

potrebne dodatne informacije, se to zahteva pisno. Po končani oceni projekta pripravi predlog 

financiranja z možnostjo dopolnitev. Po oceni projekta, ki jo pripravi KPC, pristojna komisija 

svetuje glede predloga financiranja in ga priporoči odgovornemu zveznemu ministru. Vlagatelj 

dobi pogodbo o financiranju po seji odborov za potrjevanje predlogov za financiranje. 

5.2.4 Skupni pogoji za spodbujanje naložb 

5.2.4.1 Minimalna višina investicije 

Da bi zagotovili ustrezno razmerje med višino financiranja in stroški obdelave sredstev, so bili 

za večino področij financiranja določeni minimalni investicijski stroški. Upravičeni stroški 

projekta morajo biti nad to mejo, da se projekt lahko financira. Informacije o minimalni naložbi 

so v informativnem listu za posamezno področje financiranja. 

                                                
11  https://www.meinefoerderung.at/webufi/?execution=e1s7 
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5.2.4.2 Najmanjši prihranek CO2  

Za zagotovitev ustreznega razmerja med vplivom na okolje, posledičnim zneskom financiranja 

in stroški obdelave sredstev, je letni najmanjši prihranek CO2 4 tone na leto za večino 

določenih področij financiranja. To ustreza prihranku energije 12.900 kWh na leto ali 1.290 

litrov kurilnega olja in pomeni najmanj 2.400 evrov denarne subvencije. Prihranki CO2 pri 

projektu morajo biti nad to mejo, da se projekt lahko financira. Informacije o minimalnih 

prihrankih CO2 so v informativnem listu za posamezno področje financiranja. 

Preglednica 5.5: Najvišja raven financiranja glede na gorivo 

Energent 
Neto kalorična 

vrednost 
(kWh/enoto) 

Emisijski faktor 
(t CO2/MWh) 

Najvišja raven 
financiranja 
(EUR/MWh) 

ELKO/diesel 10,0 kWh/l 0,31 t CO2/MWh 186 EUR/MWh 

električna energija  0,23 t CO2/MWh 138 EUR /MWh 

zemeljski plin 9,5 kWh/m3 0,25 t CO2/MWh 150 EUR /MWh 

UNP 12,8 kWh/kg 0,27 t CO2/MWh 162 EUR /MWh 

5.2.4.3 Amortizacijsko obdobje  

Bistveni osnovni pogoj za financiranje je, da zahtevani ukrep brez financiranja ni dovolj 

donosen. Triletna vračilna doba je zato opredeljena kot spodnja meja za okoljske subvencije v 

Avstriji. Za izračun amortizacijskega obdobja se upoštevajo stroški projekta in cene energije v 

času oddaje. Upoštevajo se tudi stroškovne prednosti ali slabosti zaradi stranskih učinkov 

okoljsko pomembne naložbe (npr. prihranki pri stroških osebja ali povečani stroški 

vzdrževanja). 

5.2.5 Urad za nadzor energetske učinkovitosti – Monitoringstelle 

Urad za nadzor energetske učinkovitosti je urad avstrijske agencije za energijo v imenu 

Zveznega ministrstva za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost in inovacije ter, 

podobno kot v Sloveniji, nadzoruje aktivnosti zavezancev za prihranke po Direktivi o 

energetski učinkovitosti (glej poglavje 2.1). 

Urad za nadzor energetske učinkovitosti je kontaktna in informacijska točka za podjetja, javne 

organe in ponudnike energetskih storitev, ki jih zahteva zakon o energetski učinkovitosti. Urad 

ocenjuje sporočene podatke, razvija standardizirane metode za ocenjevanje ukrepov za 

energetsko učinkovitost in poroča o napredku pri doseganju ciljev na državni ravni. 
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5.3 Organiziranost spodbujanja ukrepov URE in OVE v Sloveniji v 

primerjavi z Avstrijo in Nemčijo 

V nadaljevanju primerjalno prikazujemo podobnosti oziroma razlike pri pristopih k financiranju 

URE in OVE v Sloveniji, Nemčiji ter Avstriji:  

• Tako v Nemčiji kot v Avstriji je v primerjavi s Slovenijo spodbujanje ukrepov URE in 

OVE organizirano centralno in na ravni celotne države. V obeh državah je za področje 

zadolženo ministrstvo za gospodarstvo, energijo ali okolje. V obeh državah je opaziti 

bistveno večje vključevanje ministrstev za gospodarstvo v dejavnosti za URE in OVE. 

V Sloveniji aktivnega sodelovanja pri načrtovanju dejavnosti spodbujanja URE in OVE 

ni zaznati; kvečjemu nasprotno, v lastnih javnih razpisih MGRT te dejavnosti le malo 

upošteva pri podeljevanju različnih razvojnih sredstev kljub izraziti usmerjenosti vseh 

strateških dokumentov v dobro nizkoogljične družbe. 

• Obe državi imata zelo razvito organiziranost upravljanja spodbud, potrjevanja, 

usmerjanja priprav, kar se kaže tudi v natančnejšem obvladovanju vlog in spodbud. 

Organiziran postroj za svetovanje, pripravo usmeritev, obvladovanje procesa 

podeljevanja spodbud je organiziran tako na strokovni kot upravni ravni. 

• V obeh državah opažamo močno strokovno podporo pravilnemu usmerjanju spodbud z 

različnimi navodili, informativnimi listi, klicnimi centri in podobno, kar omogoča 

ustrezno podporo prijaviteljem in preglednost priprave vlog. 

• V obeh državah opažamo močno IT-podporo celotni shemi; enotna vstopna točka, vse 

informacije na enem mestu, preglednost pri informacijah, natančnost pri pripravi vlog s 

primernimi pojasnili za izpolnjevanje. 

•  V obeh državah je izrazito sodelovanje energetskih svetovalcev, ki za podjetja 

pripravljajo vloge, koncepte, preverjajo izračune. Energetsko svetovanje je v obeh 

državah že od vsega začetka razvoja URE in OVE pomembno gospodarsko področje, 

ki sta ga obe državi sistematično spodbujali. V Sloveniji smo ob Eko skladu zaznali 

nekaj podjetij, ki so izstopala pri številu pripravljenih vlog za Eko sklad, kar nakazuje, 

da je dejavnih nekaj svetovalcev, ki svoje storitve razvijajo prav v zvezi s pripravo vlog 

za spodbude. 

• V vseh državah je energetski pregled (EP) eden od potrebnih, včasih zahtevanih 

pogojev za pripravo investicije, pri čemer je nadzor nad kakovostjo EP v Avstriji in 

Nemčiji izveden že pri vstopu svetovalcev na trg z vpisom v registre, v Sloveniji pa je 

raven izdelanih energetski pregledov zelo različna. Treba bi bilo pregledati EP, 

izvedene za potrebe obveznosti velikih podjetij (ali uvedba ISO 50001 ali izvedba EP 

na 4 leta), ter EP, ki jih je financiral Eko sklad v okviru spodbud za svetovalne 

dejavnosti podjetjem. 
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6 Raziskava o finančni podpori, finančnih 

instrumentih in potrebah MSP za financiranje 

projektov URE in OVE 

Raziskava o finančni podpori, finančnih instrumentih in potrebah MSP za financiranje 

projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije je nastala na podlagi pogodbe, 

sklenjene 31. decembra 2019 med Institutom Jožef Stefan (IJS) kot naročnikom in izvajalcem 

ter Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF). Ta raziskava je del prvega 

sklopa raziskave, ki poleg pričujoče obsega še Raziskavo o blažitvi klimatskih sprememb v 

rezidenčnih stavbah – Anketa o energetsko učinkovitem obnašanju gospodinjstev, uporabi 

energetsko učinkovitih naprav in izvedenih prenovah doma. Obe raziskavi se izvajata v okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Pogodba med CPOEF in IJS je 

sklenjena na osnovi Sporazuma o donaciji za LIFE IP CARE4CLIMATE, kot je opisano v 

sporazumu o donaciji za integrirane projekte LIFE IPC/SI/000007, z dne 20. oktobra 2018, ki 

sta ga podpisala upravičenec koordinator Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije 

in Evropska komisija/Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, ter na 

podlagi pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP 

CARE4CLIMATE, z dne 8. julija 2019, ki sta jo podpisala Ministrstvo za okolje in prostor ter 

Inštitut Jožef Stefan. 

Raziskava je zajela pripravo in testiranje vprašalnika o investicijah slovenskih majhnih in 

srednjih podjetij v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, izvedbo ankete in analizo 

rezultatov. Pri testiranju vprašalnika je aktivno sodeloval Eko sklad. Poleg zahtev naročnika 

smo v poglavjih 1 in 2 zajeli tudi pregled dejavnikov investicij v učinkovito rabo energije in 

obnovljive vire energije. Anketa je prvotno predvidela sodelovanje 500 podjetij v predelovalni 

industriji. Zaradi neodzivnosti oziroma nepripravljenosti podjetij za sodelovanje v anketi ob 

začetku krize zaradi covida-19 in zaustavitve gospodarskih dejavnosti v marcu, aprilu in maju 

2020 končni vzorec zajema 276 slovenskih in majhnih ter srednjih podjetij iz širšega nabora 

dejavnosti. Anketo je izvajala agencija za trženjske raziskave Valicon, d. o. o., v marcu 2020 

ter od junija do avgusta 2020. 

Poročilo o izvedeni raziskavi je pripravljeno v ločenem poročilu: Raziskava o finančni podpori, 

finančnih instrumentih in potrebah MSP za financiranje projektov energetske učinkovitosti in 

obnovljivih virov energije, CPOEF, 2020) 

Raziskava v prvem poglavju prikazuje taksonomijo dejavnikov investicij v energetsko 

učinkovitost in pregled ugotovitev empiričnih študij. V drugem poglavju analizira iste vsebine 

za investicije v obnovljive vire energije. V tretjem poglavju so analizirani rezultati ankete, 

najprej za investicije v energetsko učinkovitost (3.3.) in nato za investicije v obnovljive vire 

energije. V četrtem poglavju primerjamo rezultate slovenske ankete z anketo Barometer, ki jo 

izvaja Institute for Energy Efficiency in Production EEP Univerze v Stuttgartu. Primerjava je 

mogoča za podobno zastavljena vprašanja v obeh anketah. 



 

 

 
 

79 
 

6.1 Izvedba ankete 

V tem poglavju analiziramo odgovore na anketni vprašalnik za slovenska MSP v izbranih 

panogah, ki jih podrobneje pojasnimo v rezultatih ankete. Ob zasnovi študije je bila anketa 

predvidena za izvedbo samo v MSP predelovalne industrije. Ker je izbrani izvajalec za 

izvedbo ankete, agencija za trženjske raziskave Valicon, d. o. o, sporočila, da je v predelovalni 

industriji le okrog 2.500 podjetij in da zaradi premajhnega števila podjetij ne bo mogoče 

zagotoviti ciljnega števila 500 odgovorov, smo se v dogovoru z IJS odločili, da se anketa 

razširi na dodatne panoge. 

V anketo so bila tako vključena podjetja iz naslednjih dejavnosti (po SKD 2008 – Standardna 

klasifikacija dejavnosti): 

• A  KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

• B  RUDARSTVO 

• C  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

• D  OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 

• E  OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE 

OKOLJA 

• F  GRADBENIŠTVO 

• G  TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 

• H  PROMET IN SKLADIŠČENJE 

• I   GOSTINSTVO 

• J   INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 

• R  KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 

Rezultate ankete smo prejeli za 304 podjetja, kar je 5,8 % vseh podjetij v anketiranih panogah. 

Kljub manjšemu številu podjetij je vzorec dovolj velik, da zagotavlja merodajnost odgovorov. Iz 

vzorca vseh podjetij, ki so sodelovala v anketi in za katera nam je trženjska agencija Valicon, 

d. o. o., predložila anketne rezultate, smo v dogovoru s Centrom za energetsko učinkovitost z 

Inštituta Jožef Štefan izločili naslednje kategorije podjetij in drugih poslovnih subjektov: 

• 13 podjetij s statusom s. p., 

• 7 zadrug, 

• 4 javni zavodi, 

• 1 zavod, 

• 1 društvo. 

Izločili smo tudi dve podjetji, za kateri za leto 2019 nismo našli podatkov v podatkovnih zbirkah 

AJPES oziroma Bisnode. V analizi smo ohranili samo podjetja, ki imajo isto organizacijsko 

obliko gospodarskih družb in je zanje mogoče najti podatke iz letnih poročil v podatkovni zbirki 

AJPES vključno s stroški energije. V vzorcu je po izločitvi ostalo 276 podjetij, za katera 

podajamo analizo odgovorov tako za investicije v energetsko učinkovitost (v poglavju 3.3.) kot 

za investicije v obnovljive vire energije (v poglavju 3.4.). V vzorcu anketiranih podjetij je po 

izločitvi še vedno večina podjetij (59 %) iz predelovalne industrije, sledijo gradbeništvo (12 %) 

ter promet in skladiščenje (10 %). 
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Izvedba ankete se je začela v prvi polovici marca 2020, vendar je bila zaradi začetka izrednih 

razmer ob epidemiji s koronavirusom v dogovoru z IJS in izvajalcem ankete, trženjsko 

agencijo Valicon, d. o. o., začasno prekinjena. Znova smo jo začeli izvajati po preklicu zaprtja 

tako imenovanega javnega življenja junija 2020. Zaradi težav s sodelovanjem podjetij v anketi 

in pridobivanjem odgovorov smo v dogovoru z IJS in izvajalcem izvedbo ankete podaljšali do 

konca avgusta 2020.  

Vprašalnik za izvedbo ankete smo predhodno pilotno testirali s sodelavci na CPOEF, 

strokovnjaki iz Eko sklada in IJS. Dopolnjeni vprašalnik na osnovi pripomb je Eko sklad poslal 

v testni pregled izbranim MSP in jih pozval k predložitvi morebitnih pripomb. Odzvala so se 

štiri podjetja, pri čemer je manjše pripombe na vprašalnik podalo eno podjetje, preostala pa so 

vrnila izpolnjeno anketo oziroma so sporočila, da se jim anketni vprašalnik zdi primeren in da 

nimajo pripomb. 

Vzorec podjetij, ki so sodelovala v anketi: 

• Anketa je zajela 276 majhnih in srednjih podjetij (MSP) v Sloveniji.  

• Sektorsko je večina podjetij (59 %) iz predelovalne industrije, sledijo gradbeništvo 

(12 %) promet in skladiščenje (10 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti 

(7 %). 

• Podjetja so v povprečju imela 44 zaposlenih delavcev, polovica podjetij več kot 20, ter 

so imela 7,3 milijona evrov sredstev.  

• Njihov čisti prihodek od prodaje je bil v povprečju 10 milijonov evrov. 

• V povprečju so bila v letu 2019 nizko zadolžena (16,2 %). 

• Njihov poslovni izid beleži v povprečju 5,2-odstotno čisto donosnost sredstev.  

• V povprečju so podjetja precej energetsko intenzivna s povprečnim deležem stroškov 

za energijo 4,1 %, kar je več od običajno uporabljene meje za energetsko intenzivna 

podjetja (3,5 %). 

•  61 % podjetij je družinskih, večinoma (55 %) z enim lastnikom. Pretežno (84 %) so v 

domači lasti, lastništvo pa je pri 77 % podjetij pri enem lastniku ali manjšem številu 

lastnikov. 

• Tri četrt podjetij ima v lasti prostore, kjer izvajajo poslovno dejavnost. 

Glede na prodajne trge in konkurenco so sodelujoča podjetja takšna: 

• Polovica jih največ svojih proizvodov prodaja v tujini, od tega največ v EU (47 %). Od 

polovice podjetij, ki prodajajo samo na slovenskem trgu, jih 20 % prodaja samo v svoji 

regiji. 

• Večina podjetij (54 %) ocenjuje svojo konkurenco na trgu kot močno, 37 % kot srednjo 

in 9 % meni, da konkurence ni. 

• Kljub krizi zaradi epidemije s koronavirusom polovica podjetij pričakuje enak obseg 

prodaje v prihodnje, 37 % pričakuje zmanjšanje in 11 % povečanje prodaje.  

Glede na stopnjo inovativnosti podjetij in tveganj so sodelujoča podjetja takšna:  

• Polovica podjetij je inovativnih (investirajo v raziskave in razvoj).  

• Podjetja niso naklonjena prevzemanju investicijskih tveganj, Kar 86 % jih je previdnih 

ali zelo previdnih pri sprejemanju tveganja, od tega skoraj ena tretjina zelo previdnih. 
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V nadaljevanju so navedeni zaključki raziskave, ločeno za področje energetske učinkovitosti in 

obnovljivih virov energije. 

6.2 ANALIZA INVESTICIJ V ENERGETSKO UČINKOVITOST 

6.2.1 Odnos do energetske učinkovitosti v podjetju 

• Malo manj kot tri četrt podjetij (73 %) meni, da je energetska učinkovitost enako 

pomembna kot preostale zadeve v podjetju, dobra petina (21 %) pa, da je manj 

pomembna zadeva.  

• Tri četrt podjetij nima osebe, zaposlene posebej za energetsko področje. 

• Tri četrt podjetij povečuje ozaveščenost zaposlenih o energetski učinkovitosti, četrtina 

ne.  

• Najpogostejši sistemi za povečevanje energetske učinkovitosti (po vrstnem redu) so: 

energetsko svetovanje (dobrih 15 % podjetij), ISO 14001 in energetska strategija (okoli 

14 %), izmenjava informacij, znanj in dobrih praks z drugimi podjetji (10 %). Približno 9 

odstotkov podjetij ima vpeljano energetsko knjigovodstvo in energetski menedžment 

(namensko programsko orodje). Skoraj desetina podjetij (9 %) pa ni seznanjena, kako 

v podjetju sistematično zagotavljajo povečevanje energetske učinkovitosti. 

• Dobra polovica podjetij ni nikoli izvedla zunanjega energetskega pregleda. Zanj se je 

odločilo samo 17 % podjetij, bolj množično pa so podjetja uporabila druge oblike 

zunanjega svetovanja (28 % podjetij). 

6.2.2 Izvedene in načrtovane investicije v energetsko učinkovitost 

• V energetsko učinkovitost je v zadnjih treh letih investiralo 59 % ali 164 podjetij. 

• Glede na vrsto energetsko učinkovitih investicij so podjetja največ investirala v 

organizacijske ukrepe (polovica podjetij), v energetsko učinkovito razsvetljavo (skoraj 

polovica) in ogrevalne naprave (36 %), ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih 

(34 %), toplotne izolacije stavbe in energetsko učinkovite zamenjave oken. Energetsko 

učinkovite investicije v samem poslovnem procesu so manj pogoste (izkoriščanje 

odvečne toplote /26 %/ in vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev /18 %/). 

• Večina podjetij (59 %) je doseglo 10–20-odstotne prihranke energije, 33 % podjetij pa 

več kot 20-odstotne, od tega 20 % podjetij prihranke med 20 in 30 %, samo 1 % 

podjetij pa nad 50 %.  

• Večina podjetij (54 %) v prihodnjih dveh letih ne načrtuje investicij v energetsko 

učinkovitost. To dejstvo je zaskrbljujoče, če so to ista podjetja, ki tudi v preteklosti niso 

investirala, saj kaže na nedejavnost pri izvajanju energetsko učinkovitih investicij.  

• Kar 73 % podjetij pričakuje majhne ali ne preveč velike prihranke od investicij, četrtina 

pa velike in 2 % podjetij zelo velike prihranke od investicij. Z ukrepi bi se morali 

usmeriti v to dobro četrtino podjetij.  
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6.2.3 Viri financiranja investicij v energetsko učinkovitost 

• Najpogostejši viri financiranja investicij v energetsko učinkovitost so bili lastni viri 

(dobiček, amortizacija), uporabljeni v kar 95 podjetjih, v povprečju pa so pomenili 85 % 

vseh investicijskih virov. Bančne kredite je uporabila petina podjetij, v katerih so krediti 

pomenili 49 % vseh investicijskih virov. Nepovratna sredstva (subvencije) Eko sklada 

je uporabilo le 17 podjetij (povprečno 24 % investicijskih virov). Preostali viri so se 

manj uporabljali, vključno s krediti Eko sklada (5 podjetij, 22-% delež).  

• Samo 15 % vseh podjetij je za investicije v energetsko učinkovitost pridobilo 

subvencijo. Preostala so investicije izvedla brez subvencije. 

• Najpogostejše so subvencije (nepovratna finančna sredstva) Eko sklada (2/3 oziroma 

16 podjetij), sledijo nepovratna sredstva EU, ki jih je uporabila dobra petina podjetij, 

redko pa so se uporabile finančne spodbude od dobaviteljev energentov (3 podjetja) in 

nepovratna finančna spodbuda Eko sklada za izvedbo energetskega pregleda v višini 

50 % njegovih stroškov (2 podjetji).  

• Kot najpogostejše razloge za nepridobitev subvencije podjetja navajajo 

neizpolnjevanje tehničnih pogojev razpisa (31 % podjetij), čezmerno porabo časa 

oziroma prezapletene administrativne postopke (okrog 20 % podjetij) ter prenizko 

vrednost subvencije v primerjavi s porabo časa za njeno pridobitev (14 % podjetij).  

• Pri pridobivanju subvencij je mogoče sklepati na tako imenovani zastonjkarski 

problem, saj bi kar tri četrtine podjetij, ki so pridobila subvencijo, investicijo izvedla tudi 

brez nje. Zato bi bilo treba pretehtati merila za pridobitev subvencije in jih spremeniti 

tako, da bi podpore prejela le tista podjetja, ki sicer investicij v energetsko učinkovitost 

ne bi mogla udejanjiti. 

6.2.4 Vloga informacij pri izvajanju investicij v energetsko učinkovitost za 

podjetja, ki so investirala 

• Več kot polovica podjetij (55 %), ki so investirala v energetsko učinkovitost, se ni 

odločila za pridobitev zunanjega nasveta oziroma ni izvedla energetskega pregleda. 

Veljalo bi preučiti možnost uvedbe povsem brezplačnih energetskih pregledov za 

podjetja z večjimi možnostmi energetskih prihrankov in slabšim razpolaganjem s 

finančnimi viri. 

• Od podjetij, ki so izvedla energetski pregled (74), se je samo 55 % zanj odločilo zaradi 

načrtovane investicije v energetsko učinkovitost. Če se je 45 % preostalih podjetij, ki 

ga niso izvedla zaradi načrtovane investicije, za investicijo odločilo šele na podlagi 

energetskega pregleda, lahko sklepamo, da energetski pregled pomembno vpliva na 

sprejetje odločitve za investicijo. To še dodatno potrjuje, da bi veljalo razmisliti o 

njegovi brezplačni uvedbi vsaj za nekatere MSP. Doslej se namreč iz nepovratnih 

sredstev Eko sklada financira samo polovica stroškov njegove izvedbe. 

• Najpogostejši zunanji vir informacij pri iskanju nasvetov so zasebni svetovalci za 

izvedbo energetskega pregleda ter druga podjetja z izkušnjami za izvedbo energetsko 

učinkovitih investicij. Najmanj pogost zunanji vir, ki so ga uporabila podjetja, je državno 

financirani program energetskega svetovanja. Podjetja pa se zanesejo tudi na notranje 

vire, saj so izkušnje zaposlenih tretji najpogostejši vir od vseh.  

• O pozitivni vlogi energetskih pregledov priča dejstvo, da se kar 45 % podjetij, ki so 

izvedla energetski pregled, zanj ni odločila zaradi načrtovane investicije. Če je mogoče 
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sklepati, da jih je energetski pregled spodbudil k njeni izvedbi, je vloga energetskih 

pregledov zelo pomembna za izvajanje EE-investicij.  

• Velika večina podjetij, ki so izvedla energetski pregled (94 %), je bila z njim zadovoljna 

ali zelo zadovoljna, kar kaže na kakovost in smiselnost njihovega izvajanja. 

6.2.5 Ovire za izvajanje energetsko učinkovitih investicij 

• Ovire smo razdelili v dve skupini: na ekonomske in preostale ovire. Ekonomske 

ovire so bile nadalje razdeljene v sedem skupin. Preostale ovire zajemajo 

informacijske, vedenjske, organizacijske ter ovire, povezane s pristojnostmi in 

ozaveščenostjo zaposlenih. 

• Ekonomske ovire: najpomembnejši ekonomski oviri (glede na povprečno 

vrednost) sta previsoki stroški investicije (3,23) in pomanjkanje finančnih sredstev 

(3,14). V drugi skupini pa so naslednje ovire, ki jih podjetja zaznavajo precej 

podobno glede na povprečne vrednosti: prenizka donosnost EE-investicij, drugi 

dodatni stroški, povezani z EE-investicijami, cene energentov, ki ne spodbujajo 

EE-investicij, ter dodatna tveganja v podjetju, povezana z EE-investicijami. 

Najmanj pomembna so druga zunanja tveganja, povezana z EE-investicijami.  

• Pomembne in zelo pomembne ekonomske ovire, ki jih zaznavajo več kakor štiri 

petine podjetij, so previsoki stroški investicije, prenizka donosnost investicije in 

pomanjkanje finančnih sredstev. Finančni razlogi so na strani ovir in spodbud 

najpomembnejši ekonomski dejavniki.  

• Večina podjetij vse preostale ovire zaznava kot zelo pomembne ali pomembne, 

pri čemer je na prvem mestu ozaveščenost (za 74 % podjetij). Tesno sledijo 

tehnološke, organizacijske in kompetenčne ovire. To se nekoliko razlikuje od študij 

v pregledu literature, ki ozaveščenosti večinoma niso prepoznale za pomembnejšo 

oviro. 

• Če rangiramo vse skupine ovir, so po povprečni vrednosti na prvem mestu 

ekonomske ovire, v prvi triadi pa so še ozaveščenost in organizacijske ovire. 

Informacijske ovire so po pomembnosti na zadnjem mestu. 

• Ocena pomembnosti ovir je zelo podobna v energetsko intenzivnih in neintenzivnih 

podjetjih, v majhnih in srednjih podjetjih ter v predelovalnih in preostalih panogah. 

Za razliko od nekaterih empiričnih študij anketa ni potrdila razlik v oceni 

pomembnosti ovir med omenjenimi skupinami.  

6.2.6 Spodbude za izvajanje energetsko učinkovitih investicij 

• Spodbude so razdeljene v dve skupini, na notranje in zunanje. Med notranjimi 

spodbudami so najpomembnejše glede na povprečno vrednost zmanjšanje stroškov 

zaradi manjše rabe energije. Sledijo vsi preostali dejavniki s povprečno vrednostjo 

okrog 3, izjema so programi izobraževanja in usposabljanja v podjetju, ki so najmanj 

pomembna spodbuda. 
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• Tudi frekvenčna analiza kaže, da je zmanjšanje stroškov zaradi manjše rabe energije 

ocenjeno za najbolj pomembno ali zelo pomembno spodbudo v največ podjetjih (v 90 

odstotkih), najmanj podjetij pa kot take spoznava programe izobraževanja in 

usposabljanja v podjetju.  

• Med zunanjimi spodbudami je po povprečni vrednosti najviše ocenjeno javno 

financiranje (3,22), preostali dejavniki si sledijo s podobnimi vrednostmi (okrog 3), po 

pomenu pa vidno zaostajajo energetski pregledi.  

• Tudi frekvenčna analiza kaže, da je prva zelo pomembna spodbuda javno financiranje 

(v 41 % podjetij), če temu dodamo še oceno pomembno, je na prvem mestu 

tehnološka privlačnost izboljšav (87 % podjetij), sledijo pa zakonske zahteve in javno 

financiranje. Najmanj pomembni so znova energetski pregledi.  

• Analiza vseh spodbud, notranjih in zunanjih, je pokazala, da je zmanjšanje stroškov 

zaradi manjše porabe energije izrazito najpomembnejša spodbuda, na drugem mestu 

pa je javno financiranje. Pomembnost preostalih spodbud je precej podobna, z izjemo 

zadnjih treh. Najmanj pomembna spodbuda so zunanji energetski pregledi 

(svetovanje), pred njimi pa so kot najmanj pomembni konkurenca na trgu ter programi 

izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za energetsko učinkovitost v podjetju. 

• Podobno kot za ovire je tudi ocena pomembnosti spodbud zelo podobna v energetsko 

intenzivnih in neintenzivnih podjetjih, v majhnih in srednjih podjetjih ter v predelovalnih 

in drugih panogah. Med temi skupinami podjetij ni večjih razlik pri oceni ovir. Tudi pri 

tem se rezultati ankete razhajajo z izsledki nekaterih empiričnih študij.  

6.3 ANALIZA INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 

6.3.1 Izvedene investicije v obnovljive vire energije 

• Investicije v obnovljive vire energije (OVE) je izvedlo občutno manj podjetij (20 % 

oziroma 54) kot investicije v učinkovito rabo energije (56 % oziroma 164).  

• Najpogostejša investicija je bila vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 

stavbe (25 podjetij), sledita vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 

centralno ogrevanje (13 podjetij) ter vgradnja sprejemnikov sončne energije in 

naprav za samooskrbo z električno energijo (11 podjetij za vsako od teh dveh 

investicij). Nobeno podjetje ni vgradilo hranilnika za shranjevanje električne 

energije. 

• Najpomembnejši vir za financiranje investicij, ki ga je uporabilo kar 48 od 54 

podjetij (89 %), ki so investirala, so bila lastna sredstva, ki so v povprečju obsegala 

skoraj 80 % investicijskih virov. Drugi najpomembnejši vir, bančne kredite, je 

uporabila dobra petina podjetij, ki je z njimi v povprečju pokrila 50 % vrednosti 

investicije. Nepovratna finančna sredstva Eko sklada je uporabilo 7 podjetij, 

nepovratna sredstva EU 5 podjetij, kredite Eko sklada ter posojila drugih podjetij ali 

institucij pa le 2 podjetji. 
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6.3.2 Spodbude za izvajanje investicij v obnovljive vire energije 

• Najpomembnejša spodbuda za investicije v OVE so bila pri podjetjih, ki so investirala, 

pričakovani donos investicije (povprečna vrednosti 3,04) ter zagotovljene odkupne 

cene oziroma podpore (2,87). Nepovratna sredstva Eko sklada so šele na petem 

mestu, a so precej pomembnejša od ugodnih kreditov Eko sklada, ki so na zadnjem 

mestu, takoj za preteklimi investicijami v OVE.  

• Večina od vseh anketiranih podjetij meni za oboje, za nepovratne finančne spodbude 

Eko sklada (63 % podjetij) in za ugodne kredite Eko sklada (69 % podjetij), da niso 

dovolj spodbudni za pospeševanje investicij v OVE. 

• Tudi frekvenčna analiza potrjuje izsledke analize spodbud na podlagi povprečnih 

vrednosti o naslednji pomembnosti dejavnikov po zaporedju: pričakovani donos 

investicije in zagotovljene odkupne cene oziroma podporne sheme sta najpogosteje 

navajana kot pomembna oziroma zelo pomembna v podjetjih, ki so izvedla investicije v 

OVE. Sledijo izkušnje preostalih podjetij ter sočasna izvedba z investicijami v OVE in 

nepovratna sredstva Eko sklada. Pretekle investicije v OVE in ugodni krediti Eko 

sklada so znova na zadnjih dveh mestih. 

6.3.3 Ovire za izvajanje investicij v obnovljive vire energije 

• Tako analiza povprečnih vrednosti ovir kot frekvenčna analiza sta pokazali, da so tri 

najpomembnejše ekonomske ovire za investicije v OVE visoki začetni investicijski 

stroški, prenizka nepovratna sredstva (subvencije) in dolga doba vračanja investicije. 

Gre za podobne najvišje rangirane ovire kot pri investicijah v energetsko učinkovitost 

(visoki začetni investicijski stroški, pomanjkanje finančnih sredstev in prenizka 

donosnost investicije).  

• Najviše uvrščena (po povprečni vrednosti) tehnološka ovira je tehnološka 

kompleksnost (povprečna vrednost 2,88), ki pa precej zaostaja za najviše uvrščeno 

ekonomsko oviro (3,36). Tesno sledijo v navedenem zaporedju problemi vzdrževanja 

OVE, problemi priklopa na omrežje in pomanjkanje podjetij za inštalacijo OVE na trgu. 

• Tehnološka kompleksnost je tudi v frekvenčni analizi prepoznana kot najbolj 

pomembna tehnološka ovira (v 43 % podjetij), če pa združimo skupini pomembno in 

zelo pomembno, si v naslednjem vrstnem redu sledijo: problemi priklopa na omrežje 

(93 %), tehnološka kompleksnost (90 %), problemi vzdrževanja OVE (90 %) in 

pomanjkanje podjetij za inštalacijo tehnologij OVE na trgu (80 %). Čeprav ima prva 

ekonomska ovira višjo povprečno vrednost kot prva tehnološka, pa rezultati frekvenčne 

analize kažejo, da so tehnološke prepoznane kot pomembne ali zelo pomembne v vsaj 

80 % podjetij.  

• Najpomembnejša regulativna ovira po povprečni vrednosti (3,27) so zapleteni 

administrativni postopki pridobivanja dovoljenj za investicije v OVE (3,27). Sledijo 

notranje energetske politike za investicije v OVE in pomanjkanje javnega brezplačnega 

svetovanja za investicije. Zadnje uvrščene so pomanjkanje standardov in certificiranja 

(2,83).  
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• Frekvenčna analiza je enako razvrstila regulativne ovire kot analiza povprečij: 

zapleteni administrativni postopki pridobivanja dovoljenj za investicije v OVE, 

pomanjkanje notranje energetske politike za investicije v OVE in pomanjkanje javnega 

brezplačnega svetovanja za investicije ter pomanjkanje standardov in certificiranja. 

Vse ovire, razen zadnje, so prepoznane kot pomembne ali zelo pomembne v vsaj 

75 % vseh podjetij. 

• Med okoljskimi in družbenimi ovirami so kot zelo pomembne ali pomembne 

prepoznane (po povprečnih vrednostih): povzročitev okoljske škode z investicijo v OVE 

(2,99), premajhno znanje oziroma ozaveščenost v podjetju (2,79), pomanjkanje 

zunanjih strokovnjakov in tehničnih znanj (2,78) ter neprimerna okoljska lokacija za 

investicije (2,74). Kompetenčne ovire in ozaveščenost (notranja in zunanja) sta srednje 

pomembni oviri.  

• Frekvenčna analiza podobno razvršča okoljske in družbene ovire: investicije v OVE 

so povzročile okoljsko škodo (71 % podjetij), pomanjkanje zunanjih strokovnjakov in 

tehničnih znanj (69 % podjetij), premajhno znanje oziroma ozaveščenost v podjetju 

(67 % podjetij) in neprimerna okoljska lokacija za investicije (65 % podjetij).  

• Analiza po kategorijah vseh ovir za investicije v OVE je pokazala tako pri analizi 

povprečnih vrednosti kot pri analizi frekvenc na enako razvrščanje ovir. Na prvem 

mestu so s precejšnjo prednostjo ekonomske ovire najpomembnejše oziroma zelo 

pomembne (povprečna vrednost 3,03; 80 % podjetij), sledijo regulativne ovire in ovire 

zaradi energetske politike. 

• Analiza povprečnih vrednosti skupin nedvomno kaže, da so ekonomske ovire na 

prvem mestu med zelo pomembnimi in pomembnimi ovirami (povprečna vrednost 

3,03) s precejšnjo prednostjo, sledijo regulativne ovire in ovire zaradi energetske 

politike (2,83), zadnje mesto pa si z enako vrednostjo (2,59, okrog 60 % podjetij) delijo 

tehnološke ter družbene in okoljske ovire. Enako razvrščanje velja za zaznavo najbolj 

pomembnih ovir. 

6.3.4 Energetska pismenost 

• V več kot dveh tretjinah podjetij so anketiranci, ki naj bi bili najbolj seznanjeni z 

energetskimi zadevami v podjetju, neseznanjeni z energetsko politiko EU na področju 

energetske učinkovitosti, če o tem sklepamo na podlagi njihovega poznavanja cilja 

povečanja energetske učinkovitosti do leta 2030.  

• Tudi odgovori na vprašanje o zdajšnji ceni električne energije na borzi potrjujejo 

zgornje ugotovitve o slabi energetski pismenosti, saj je kar tri četrtine anketiranih 

navedlo, da cene ne pozna.  

• Na vprašanje o prihrankih pri zamenjavi klasične žarnice z LED-žarnico enake 

svetilnosti je pravilno odgovorila dobra tretjina anketirancev, kar je nekoliko boljši 

rezultat kot pri preostalih vprašanjih. 

• Le 27 % anketirancev pozna približno stroškovno porabo računalnika v eni uri 

delovanja. Skoraj polovica anketirancev pa porabe ne pozna in ni poskusila niti ugibati. 

•  Odgovori anketirancev na vprašanja energetske pismenosti sodelujočih v anketi, ki naj 

bi skrbeli za zadeve, povezane z energijo v MSP, dokazujejo sorazmerno slabo 

energetsko pismenost, seveda če o tem lahko sodimo na podlagi zastavljenih 

vprašanj. 
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6.4 Primerjava slovenske ankete z anketo Barometer 

Anketo Energy Efficiency Barometer (v nadaljevanju Barometer) izvaja Institute for Energy 

Efficiency in Production (EEP) Univerze v Stuttgartu na vzorcu podjetij iz 27 panog 

predelovalne industrije z namenom pridobitve podatkov za indeks energetske učinkovitosti 

nemške industrije (Energy Efficiency Index of the German Industry /EEI/). 

Anketa Barometer se izvaja vsako leto dvakrat, v osnovi pa je bila zastavljena primerjava s 

podobno anketo slovenski, ki jo je Barometer izvedel leta 2017, rezultate pa predstavil leta 

2018. Tedaj so v okviru Barometra anketirali 1.005 nemških podjetij, večinoma telefonsko 

(80 %) v kombinaciji s spletno anketo (20 %) (Buettner et al., 2018). V anketi leta 2017 je bil 

poudarek na ugotavljanju ovir za investicije v energetsko učinkovitost kot tudi na odnosu 

podjetij do ozaveščanja svojih zaposlenih o energetski učinkovitosti. Rezultate te ankete so 

tudi primerjali z ugotovitvami študije za italijansko pokrajino Lombardijo in študijo BMWi za 

Nemčijo. Primerjavo teh študij z rezultati slovenske ankete v okviru projekta podajamo v 

nadaljevanju.  

Primerjavo smo izvedli za naslednje zadeve, povezane z energetsko učinkovitostjo: 

• pomembnost energetske učinkovitosti v podjetju, 

• sistemi upravljanja energije v podjetjih, 

• ozaveščanje zaposlenih glede energetske učinkovitosti, 

• financiranje energetsko učinkovitih investicij, 

• uporaba subvencij pri financiranju energetsko učinkovitih investicij, 

• ovire za investiranje v energetsko učinkovitost za vsa podjetja, 

• ovire za investiranje v energetsko učinkovitost glede na energetsko učinkovitost 

podjetij, 

• ovire za investiranje v energetsko učinkovitost glede na velikost podjetij. 

V analizi ovir za investiranje v energetsko učinkovitost je v obeh analizah uporabljena enaka 

taksonomija ovir. Ovire so razvrščene na ekonomske, tehnološke, kompetenčne, 

organizacijske, vedenjske, informacijske ovire ter ozaveščenost. V Barometru se analiza 

praviloma nanaša na nemška podjetja, če ni drugače navedeno. 

• Pomen energetske učinkovitosti: Zdi se, da se nemška podjetja bolj zavedajo 

velikega pomena energetske učinkovitosti kot slovenska. Kar 84 % nemških podjetij jo 

ocenjuje kot zelo pomembno ali pomembno (43 % za zelo pomembno), v Sloveniji pa 

jo ima le 6 % za pomembnejšo od drugih zadev, 73 % pa jo pojmuje kot enako 

pomembno preostalim zadevam. 

• Primerjava po velikosti podjetij ne kaže, da bi bila energetska učinkovitost 

pomembnejša zadeva za večja podjetja, v Sloveniji pa je to zaznati: 89 % slovenskih 

srednjih podjetij meni, da je energetska učinkovitost enako pomembna zadeva kot 

preostale ali celo bolj pomembna zadeva in le 74 % majhnih podjetij se pridružuje 

temu stališču. Veliko večji delež nemških MSP ocenjuje energetsko učinkovitost za 

zelo pomembno zadevo kot slovenskih, in sicer nemških majhnih podjetij 44 %, 

slovenskih pa le 5 %; nemških srednjih podjetij 39 %, slovenskih pa le 8 %. Če 

upoštevamo kategoriji pomembna zadeva in bolj pomembna zadeva, pa so deleži 

srednjih in majhnih podjetij v Sloveniji in Nemčiji primerljivi.  
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• Uporaba sistemov upravljanja energije: V obeh državah je sistem certificiranja ISO 

14001 enako zastopan (18 %), medtem ko je ISO 50001 v Nemčiji precej močneje 

uveljavljen (28 % proti 2 %), verjetno tudi zaradi razlik v velikostni sestavi podjetij. 

Energetsko svetovanje je v Sloveniji nekoliko močneje zastopano kot v Nemčiji, sistem 

EMAS pa podobno. Za nemška podjetja je dokaj pomembno tudi povezovanje podjetij 

v energetsko učinkovite mreže (petina vseh sistemov), neformalna izmenjava izkušenj 

B2B pa je pomembna tudi v Sloveniji (13 % vseh sistemov/praks). 

• Uporaba sistemov upravljanja energije glede na velikost podjetij: V Nemčiji ni 

zaznati večjih razlik med podjetji pri uporabi različnih praks z izjemo ISO 5001 (bolj 

pogost v velikih podjetjih), prilagajanja odjema (bolj pogosto v mikro in majhnih 

podjetjih) ter pri povezovanju podjetij v energetsko učinkovite mreže (bolj pogosto v 

srednjih podjetjih). V Sloveniji so v majhnih podjetjih bolj pogosti certificiranje (oba 

standarda), energetska strategija, ter energetsko trgovanje na podlagi ciljnega 

spremljanja porabe energije. V srednjih MSP pa je bolj pogosto energetsko svetovanje 

ter sodelovanje s preostalimi podjetji (B2B).  

• Ozaveščanje zaposlenih o energetski učinkovitosti: Tri četrtine nemških in 

slovenskih podjetij skrbijo za ozaveščanje svojih zaposlenih o energetski učinkovitosti. 

Uveljavljenost prakse ozaveščanja se povečuje z velikostjo podjetja v obeh državah. V 

majhnih podjetij je pogostost primerljiva (68 % v Sloveniji, 66 % v Nemčiji), v srednjih 

podjetjih pa je to bolj pogosto v Sloveniji (88 % podjetij) kot v Nemčiji (70 % podjetij). 

• Primerjava virov financiranja nakazuje na podobno pogostost uporabe najbolj 

uporabljanih virov: visoko vodijo lastni viri oziroma lastniški kapital (v Sloveniji 95 % 

podjetij, v Nemčiji 70 %), sledijo jim bančni krediti (Slovenija 21 %, Nemčija 19 %). V 

Nemčiji so za temi viri lizing (9 %), energetsko pogodbeništvo (8 %) ter najem (6 %). V 

Sloveniji so na tretjem mestu nepovratna sredstva Eko sklada (10 % podjetij), 

energetsko pogodbeništvo pa je manj uveljavljeno (2 % podjetij).  

• Nemška podjetja nekoliko več uporabljajo subvencije za financiranje investicij (24 %) 

kot slovenska (15 %). 

• V Nemčiji se uporaba subvencij povečuje z velikostjo podjetij do srednje velikega 

podjetja (35 % podjetij uporablja subvencije oziroma jih načrtuje). Tudi v Slovenji je 

uporaba subvencij v srednjih podjetjih nekoliko večja kot v majhnih (za 5 odstotnih 

točk). V primerjavi z Nemčijo je uporaba subvencij v Sloveniji manjša tako v majhnih 

podjetjih (13 % proti 19 % v Nemčiji) kot v srednjih (18 % proti 35 % v Nemčiji). 

• Primerjava ovir za investicije v energetsko učinkovitost med državami (Nemčija, 

Italija, Slovenija): Primerjava študij med državami (Buettner et al., 2018 in slovenska 

anketa) na podlagi povprečnih vrednosti ovire je pokazala, da so ekonomske ovire 

povsod uvrščene na prvo mesto po povprečni vrednosti, z veliko prednostjo pred 

preostalimi v italijanskih podjetjih. Italijanska podjetja precej niže vrednotijo vse druge 

ovire, pri čemer so tehnološke na zadnjem mestu. V nasprotju s tem so v Nemčiji na 

drugem mestu, ozaveščenost pa je na zadnjem. Tu se kažejo tudi glavne razlike v 

primerjavi s Slovenijo, ki ima podobno razvrščene ovire s podobnimi povprečji, z 

izjemo ozaveščenosti, ki je v Sloveniji na drugem mestu, v Nemčiji pa na zadnjem.  
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• Frekvenčna analiza prisotnosti ovir v slovenskih in nemških podjetjih jih podobno 

razvršča kot analiza povprečij – spet z izjemo ozaveščenosti, ki je v Sloveniji na 

drugem, v Nemčiji pa na zadnjem mestu. V Nemčiji pa so precej izražene tudi druge 

ovire.  

• Ovire glede na energetsko intenzivnost podjetij: V Sloveniji ni večjih razlik v 

zaznavi ovir med tremi skupinami energetsko intenzivnih podjetij (1) 20 % podjetij z 

nizko energetsko intenzivnostjo v vzorcu, 2) 20 % podjetij z visoko energetsko 

intenzivnostjo v vzorcu in 3) 80 % z nizko energetsko intenzivnostjo), razen pri 

vedenjskih ovirah in ozaveščenosti, ki so bolj prisotne v tretji skupini podjetij. 

Ozaveščenost je v tej skupini na prvem mestu pred ekonomskimi ovirami, sledijo 

vedenjske ovire. Razpon med ovirami je med 2,66 in 3,0. Tudi za Nemčijo ni opaziti 

večjih razlik, nemška podjetja pa manj zaznavajo vse ovire kot slovenska (zaostanek 1 

od 4 v povprečni vrednosti). V obeh državah energetsko najbolj intenzivna podjetja 

občutijo kot najpomembnejše ekonomske ovire, nemška pa tudi kot enako pomembne 

občutijo tehnološke ovire, za njimi pa vedenjske, ki so v Sloveniji najmanj pomembne.  

• Ovire glede na velikost podjetij: Nemška mikro in majhna podjetja nadpovprečno 

zaznavajo ovire, srednja in velika pa podpovprečno. Srednja podjetja podobno 

vrednotijo ovire kot velika z izjemo vedenjskih (bolj zaznavne) ter kompetenčnih (manj 

zaznavne). V majhnih podjetjih si ovire sledijo po pomembnosti: ekonomske, 

tehnološke, kompetenčne in organizacijske. V srednjih podjetjih pa je zaporedje: 

vedenjske, ekonomske in tehnološke. Za razliko od Nemčije v Slovenji ni opaziti razlik 

v vrednotenju ovir med majhnimi in srednjimi podjetji, le ozaveščenost rahlo bolj 

občutijo kot oviro v srednjih podjetjih. V Sloveniji se niso potrdile ugotovitve mnogih 

raziskav, da so razlike v dojemanju ovir med različno velikimi podjetji. 
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7 Viri 

• Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019, Agencija za energijo, 

2020 

• Podnebno ogledalo 2020, LIFEClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043), v okviru 

projekta LIFE Podnebna pot 2050, Slovenska podnebna pot do sredine stoletja 

(LIFEClimatePath2050 »Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target,« 

LIFE16 GIC/SI/000043). Institut »Jožef Stefan« (IJS), s partnerji 

• Podnebno ogledalo 2019, LIFEClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043), v okviru 

projekta LIFE Podnebna pot 2050, Slovenska podnebna pot do sredine stoletja 

(LIFEClimatePath2050 »Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target,« 

LIFE16 GIC/SI/000043). Institut »Jožef Stefan« (IJS), s partnerji 

• Letno poročilo Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, Eko 

sklad j. s., 2020 

• Rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 

sklada, za leto 2020, Eko sklad j. s., junij 2020 

• Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 

2020, Eko sklad j. s., januar 2020 

• Strokovne podlage za prenovo sheme obveznega zagotavljanja prihrankov energije po 

letu 2020, interni dokument IJS-CEU 

• Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

2015–2020, različica 3, MGRT, 13. junij 2016 

• Raziskava o finančni podpori, finančnih instrumentih in potrebah MSP-jev za financiranje 

projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, Center poslovne odličnosti 

Ekonomske fakulteta (CPOEF), 2020 

• https://www.bafa.de, spodbude za URE in OVE v Nemčiji 

• https://www.umweltfoerderung.at, spodbude za URE in OVE v Nemčiji 
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