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ZADEVA: Predlog Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada za leto 2022 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrte alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10ZSKZ-B), drugega odstavka 5. člena v zvezi s petim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi
energije (Uradni list RS, št. 158/20) in tretjega odstavka 146. člena v zvezi s tretjim odstavkom
146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE) je Vlada Republike Slovenije na ……….. ……….. seji dne ……………. pod točko
…………… sprejela naslednja sklepa:
1. Vlada Republike Slovenije sprejme Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za leto 2022, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada obravnaval na 5. redni seji dne 6. 1. 2022.
2. Vlada Republike Slovenije določa, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za
energetsko učinkovitost v letu 2022 v višini 1.700.000 EUR, ki je prihodek Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, in se porabi za izvajanje programa izboljšanja
energetske učinkovitosti iz 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije.
PRILOGE:
1. Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2022
2. Izvleček sklepov 5 redne seje nadzornega sveta Eko sklada, j.s., ki je potekala 6.1.2022.

3. Poročilo nadzornega sveta Eko sklada, j.s. z dne 6.1.2022
Sklepe prejmejo:
-

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z
obrazložitvijo razlogov:
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Iztok Slatinšek, generalni direktor direktorja Direktorata za okolje,
dr. Martin Batič, vodja Sektorja za podnebne spremembe in biotehnologijo
mag. Nives Nared, sekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
5. Kratek povzetek gradiva:
Iz predloženega Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
za leto 2022 je razvidno, da bo Eko sklad v letu 2022 nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb in za
to zagotovil predvidoma do 47 mio EUR kreditnih sredstev. Posebej ugodni krediti bodo na voljo za
projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in sicer za kreditiranje občanov, pravnih
oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnim
osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim uporabnikom
državnega proračuna).
V letu 2022 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi
Zakona o učinkoviti rabi energije (v nadaljevanju ZURE) z namenom zmanjšanja rabe energije v
skupnem znesku predvidoma 37 mio EUR, za financiranje stroškov Eko sklada, svetovanja ENSVET,
Programa za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore, subvencionirane obrestne
mere pa je skupaj zagotovljeno še 3,45 mio EUR.
Na podlagi Pogodbe o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe, sklenjene z Ministrstvom za okolje in prostor in dveh dodatkov k pogodbi, ki sta bila
sklenjena v letu 2021, se bo nadaljevalo izvajanje nekaterih javnih pozivov iz preteklih let, javnih
pozivov objavljenih konec leta 2021 in izvajanje ukrepa Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine
v okviru projekta ZERO v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki, kot je navedeno v točki IIa. Za program
ZERO500 so sredstva zagotovljena v Operativnem programu evropske kohezijske politike za obdobje
2014-2020. Poleg tega pa bo Eko sklad skladno z ZURE nadaljeval program brezplačnega
energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo
ENSVET, ter zagotovil sredstva za izvajanje programa Centra za podpore v skladu s 55. členom
ZURE. Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022
in 2023 (Uradni list RS št. 49/22) bodo sredstva Sklada za podnebne spremembe namenjena tudi za
nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi v višini 23 mio EUR in za
nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo v višini 15 mio EUR.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
DA
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
NE
Evropske unije
c)
administrativne posledice
DA

POTRJEN

č)
d)
e)
f)

gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
socialno področje
dokumente razvojnega načrtovanja:
nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja



razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
razvojne
dokumente
mednarodnih organizacij

Evropske

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

POTRJEN

unije

in

DA
DA
DA

NE

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime
proračunskega
uporabnika
2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

Šifra in naziv ukrepa, projekta
2550-17-0022 »Naložbe v večjo
energetsko učinkovitost
stanovanjskih stavb«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

št. 2550-17-0021 »Zamenjava starih
kurilnih naprav z novimi«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-17-0010 »Trajnostna mobilnost
v območjih ohranjanja narave«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-17-0020 »Nakup okolju
prijaznih komunalnih vozil«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-19-0012 »Nakup novih vozil za
prevoz potnikov«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

št. 2550-19-0040 »Aktivnosti
zmanjševanja energetske revščine«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-20-0011 »Nadhod Sonce
Rogaška Slatina«

POTRJEN

Šifra in naziv
proračunske
postavke
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za t +
1

51.858,47 EUR

0,00 EUR

17.850.000,00
EUR

0,00 EUR

36.835,03 EUR

0,00 EUR

32.400,00 EUR

0,00 EUR

600.000,00 EUR

0,00 EUR

88.009,39 EUR

0,00 EUR

1.192.204,76
EUR

0,00 EUR

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-20-0020 »Povezovalna
kolesarska pot v Solkanskem
športnem parku«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-20-0029 »Sistem izposoje
javnih e-koles«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-20-0030 »Kolesarska pot med
Vrtojbensko cesto in obvoznico«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-20-0031 »Kolesarska steza ob
ulici 9. septembra«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-21-0003 »Kolesarska povezava
Zminec-Bodovlje-Škofja Loka

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-21-0004 »Kolesarska
infrastruktura Zrkovska-Čufarjeva
cesta«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-21-0005 »Širitev sistema
izposoje e-koles - Občina Celje«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-21-0026 »Izgradnja kolesarskih
povezav v občini Ormož«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2130-20-3379 »Izgradnja 16oddelčnega vrtca v občini Kočevje«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-21-0118 »Dozidava in
rekonstrukcija Vrtca Rimske Toplice«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-20-0008 »Naložbe podjetij v
trajnostno mobilnost«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-19-0016 »Podpora NVO in širši
družbi - podnebne spremembe«

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

št. 2550-17-0004 »Stroški Eko
sklada«

POTRJEN

PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe

139.854,06 EUR

0,00 EUR

36.577,12 EUR

0,00 EUR

143.678,06 EUR

0,00 EUR

122.958,37 EUR

0,00 EUR

89.086,37 EUR

0,00 EUR

224.654,22 EUR

0,00 EUR

275.341,58 EUR

0,00 EUR

376.690,53 EUR

0,00 EUR

1.085.748,00
EUR

0,00 EUR

76.156,00 EUR

0,00 EUR

35.965,15 EUR

0,00 EUR

200.000,00 EUR

0,00 EUR

990.000,00 EUR

0,00 EUR

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

2550-17-0003 »Sredstva Sklada za
podnebne spremembe«
(72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe v gradnjo

PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe

skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena 719.344,00 EUR;
Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi
23.000.000;
Nepovratne finančne spodbude za
naprave za samooskrbo z električno

50.519.344,00
EUR

0,00 EUR

52.570,00 EUR

0,00 EUR

1.684.214,57
EUR

0,00 EUR

energijo 15.000.000
Nakup novih vozil za izvajanje potniškega
prometa 3.800.000,00 EUR;
sNES 6.000.000,00 EUR;
Naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti
za podjetja 1.000.000,00 EUR;
Nakup novih pnevmatik 1.000.000,00
EUR)

2550 Ministrstvo
za okolje in
prostor

št. 2550-19-0039 »LIFE poskrbimo za
podnebje – IP CARE4CLIMATE«

2430
Ministrstvo za
infrastrukturo

št. 2430-20-2701
»Program ZERO 500«

PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe
PP160328
PN4.1Energetska
prenova
stavb-14-20KS – EU in
PP160329
PN4.1Energetska
prenova
stavb-14-20KSslovenska
udeležba

75.904.145,68
EUR

SKUPAJ

0,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

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

Znesek za tekoče leto (t)

SKUPAJ

POTRJEN

Znesek za t + 1

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje,
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,


odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih
proračunov,



obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma
projektih sprejetih proračunov.

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


projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in



proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih,
navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna.
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,

POTRJEN

NE

-

financiranje občin.

Gradivo (predpis) ni bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) Gradivo ni take narave, da bi zahtevalo mnenje
javnosti.
(Če je odgovor DA, navedite:
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

mag. Andrej Vizjak
MINISTER

POTRJEN

NE
NE

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije kot ustanovitelj sprejme Poslovni in finančni načrt Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu Eko sklad), skladno s četrto
alinejo 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10-ZSKZ-B).
Iz predloženega Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2022 je razvidno, da bo Eko
sklad v letu 2022 nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb in za to zagotovil predvidoma do 47
mio EUR kreditnih sredstev. Posebej ugodni krediti bodo na voljo za projekte za povečanje
energetske učinkovitosti v stavbah in sicer za kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov in zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnim osebam javnega
prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim uporabnikom državnega
proračuna).
V letu 2022 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi
Zakona o učinkoviti rabi energije (v nadaljevanju ZURE) z namenom zmanjšanja rabe energije v
skupnem znesku predvidoma 37 mio EUR, za financiranje stroškov Eko sklada, svetovanja
ENSVET, Programa za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore,
subvencionirane obrestne mere pa je skupaj zagotovljeno še 3,45 mio EUR.
Na podlagi Pogodbe o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe, sklenjene z Ministrstvom za okolje in prostor in dveh dodatkov k pogodbi,
ki sta bila sklenjena v letu 2021, se bo nadaljevalo izvajanje nekaterih javnih pozivov iz preteklih
let, javnih pozivov objavljenih konec leta 2021 in izvajanje ukrepa Aktivnosti zmanjševanja
energetske revščine v okviru projekta ZERO, kot je navedeno v točki IIa. Poleg tega pa bo Eko
sklad skladno z ZURE nadaljeval program brezplačnega energetskega svetovanja občanom v
svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET, ter zagotovil sredstva za
izvajanje programa Centra za podpore v skladu s 55. členom ZURE.
Nadaljevalo se bo tudi subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z
nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine - program ZERO500, za katerega so sredstva
zagotovljena v Operativnem programu evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.
Glede na to, da razpisana sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud in kreditov v
okviru večine javnih pozivov, ki so veljali v letu 2021, do konca leta 2021 niso bila v celoti
porabljena, se bodo javni pozivi izvajali naprej tudi v letu 2022, dokler se pogoji in kriteriji
dodeljevanja nepovratnih sredstev in kreditov v okviru posameznega javnega poziva ne bodo
spreminjali, in sicer do objave zaključka v Uradnem listu RS oziroma do objave novih javnih
pozivov v letu 2022. Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS št. 49/22) bodo sredstva Sklada za podnebne
spremembe namenjena tudi za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi v višini 23 mio EUR in za nepovratne finančne spodbude za naprave za
samooskrbo z električno energijo v višini 15 mio EUR.

POTRJEN

