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POVZETEK

Poslovni načrt Eko sklada predstavlja programsko podlago za izvajanje dejavnosti Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: Eko sklad) v letu 2022. Načrt opredeljuje obseg,
vsebino in način izvajanja programov spodbujanja okoljskih naložb. Pripravljen je na podlagi ocene
rezultatov poslovanja za leto 2021, usmeritev ministrstev, pristojnih za varstvo okolja in za energijo, ter
na podlagi ocene razpoložljivih sredstev namenskega premoženja ter za leto 2022 razpoložljivih sredstev
po ZURE in Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Dejavnost Eko sklada je bila od ustanovitve usmerjena na ugodno kreditiranje okoljskih naložb, od leta
2008 pa se dopolnjuje tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud. Na podlagi ZURE Eko sklad
spodbuja izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih energije, od leta 2013 pa Eko
sklad za račun ministrstva, pristojnega za okolje, izvaja aktivnosti za sofinanciranje ukrepov, financiranih
iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Eko sklad bo 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 gradnje skoraj
ničenergijskih stavb občin in za projekte podjetij, katerih namen je učinkovita raba energije.
V letu 2022 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi 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 v obdobju 2020-2023 in dveh dodatkov k pogodbi, ki sta bila sklenjena v letu 2021, se bo
nadaljevalo izvajanje nekaterih javnih pozivov iz preteklih let ter javnih pozivov objavljenih konec leta
2021 in izvajanje ukrepa Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine v okviru projekta ZERO. Na
podlagi novega Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
(Uradni list RS, št. 49/22) je zagotovljeno 15 mio EUR za sončne elektrarne za samooskrbo in 23 mio
EUR za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi
črpalkami. 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 URE 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.
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POSLANSTVO IN VREDNOTE EKO SKLADA

Poslanstvo Eko sklada je spodbujanje varstva okolja in trajnostnega razvoja skladno z usmeritvami, cilji
in zavezami države na področju ter v okviru zakonodaje, in sicer predvsem s financiranjem naložb za
preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje obremenjevanja okolja, učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije, ki izkazujejo merljive okoljske učinke, poleg tega pa tudi s promocijo Eko
sklada, izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti o varstvu okolja in trajnostnem razvoju. Glavna
finančna instrumenta, s katerima Eko sklad spodbuja naložbe v varstvo okolja, sta ugodno kreditiranje in
dodeljevanje nepovratnih sredstev za različne okoljske naložbe. Temeljne vrednote Eko sklada so
strokovnost in zakonitost, ciljna naravnanost, gospodarnost, kakovost in učinkovitost, inovativnost,
integriteta in transparentnost, odprtost ciljnim javnostim, partnerstvo z deležniki, odgovornost do okolja,
strank in zaposlenih, timsko delo, zaupanje in vzajemno spoštovanje.
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IZVAJANJE DEJAVNOSTI EKO SKLADA

3.1

UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB

Za kreditiranje okoljskih naložb bo Eko sklad v letu 2022 zagotovil do 47 mio EUR, 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).
Pri izvajanju dejavnosti Eko sklad zasleduje prioritetne cilje nacionalnih programov in akcijskih načrtov
na področju varstva okolja in trajnostne rabe in proizvodnje energije. Vse večji pomen pripisujemo
naložbam v učinkovito ravnanje z energijo in rabo obnovljivih virov energije, pri katerih so okoljski
učinki tovrstnih naložb veliki. V letu 2021 je bil objavljen pilotni javni poziv, ki omogoča najem kredita
v breme rezervnega sklada (več o tem v poglavju 3.2.1). Na podlagi izkušenj iz tega poziva bo oblikovan
nov javni poziv, ki bo omogočal najem kredita v breme rezervnega sklada, s čimer bomo spodbudili
odločitve za energijsko obnovo starejših stavb z več posameznimi deli.
Pri kreditiranju Eko sklad nadaljuje tudi s kreditiranjem naložb na področju varstva voda in vodooskrbe,
predvsem jih izvajajo občine za izgradnjo čistilnih naprav za odpadno ali pitno vodo in širitev
kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, na področju ravnanja z odpadki je usmerjeno na spodbujanje
sodobnih metod zbiranja, razvrščanja, predelave in ponovne uporabe odpadkov ter začetne naložbe v
okoljske tehnologije.
3.1.1

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Do kreditov Eko sklada so upravičene naložbe občanov in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov,
občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v
svoji lasti (razen neposrednim uporabnikom državnega proračuna) katerih glavni namen ali pretežni
okoljski učinek je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov - ogljikovega dioksida, metana, kloriranih ali
fluoriranih ogljikovodikov in vodne pare v ozračje.
Pri naložbah, ki zmanjšujejo emisije z različnimi ukrepi učinkovite rabe energije ali drugih naravnih
virov, so z javnimi pozivi določeni minimalni investicijski ukrepi, minimalni prihranki energije ali drugi
okoljski učinki, ki morajo biti izkazani za pridobitev ugodnega kredita Eko sklada. Pri kreditiranju
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občanov nadaljujemo s kreditiranjem energijske obnove stanovanjskih stavb. Poseben poudarek
posvečamo tudi gradnji ali nakupu energijsko učinkovitih stavb. Za te namene bodo tudi v letu 2022
občanom na voljo višji zneski kreditov z ročnostjo do 20 let.
Eko sklad bo še nadalje spodbujal h gradnji novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega
pomena v lasti občin, in sicer in s krediti z ročnostjo predvidoma do 20 let, zelo ugodno obrestno mero in
možnostjo financiranja celotne naložbe.
Eko sklad bo spodbujal tudi tiste tehnologije, ki bistveno znižujejo rabo energije iz fosilnih goriv, kot je
ogrevanje na biomaso ali iz toplotnih črpalk, proizvodnja električne energije s fotonapetostnimi
elektrarnami ali uporaba okolju prijaznih vozil na električni ali hibridni pogon v cestnem prometu. Prav
tako bo spodbujal naložbe za izboljšanje infrastrukture, ki omogoča bolj učinkovito rabo energije,
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, kot so hranilniki električne ali toplotne energije, polnilne
postaje in podobno.
3.1.2

Zmanjševanje drugih emisij v zrak

Na področju zmanjševanja drugih emisij v zrak bo Eko sklad spodbujal predvsem naložbe pravnih oseb
(zlasti majhnih in srednje velikih podjetij) in podjetnikov posameznikov v:
− tehnologije, ki zmanjšujejo obremenjevanja zraka v tehnološkem procesu,
− gradnjo in rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
− izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin, na
območjih, ki so, skladno z odlokom o načrtu za kakovost zraka, razglašena za degradirana območja,
− za naložbe v zmanjševanje obremenjevanja zraka s škodljivimi emisijami iz cestnega prometa kot so
nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na utekočinjen zemeljski plin, bioplin, vodik in
nadgradnja dizelskih vozil EURO VI s pogonom na utekočinjen zemeljski plin/bioplin in druge
ukrepe, ki spodbujajo trajnostno mobilnost kot so postavitev kolesarnic, polnilnih postaj, izgradnjo
parkirišč po sistemu P+R in druge podobne naložbe, bo pravnim osebam in podjetnikom
posameznikom v letošnjem letu namenjen kredit v povezavi z nepovratnimi sredstvi za isto naložbo.
3.1.3

Ravnanje z odpadki

Na področju ravnanja z odpadki Eko sklad spodbuja predvsem tiste naložbe, ki bodo izboljšale kakovost
ločeno zbranih frakcij, povečevale odstotek ločevanja v celotnem volumnu odpadkov, ne glede na to, kje
se to ločevanje izvaja, in namesto ločenega odlaganja zagotovile učinkovito in gospodarno ravnanje z
odpadki. Prednostno bodo obravnavani npr. projekti predelave in ponovne uporabe surovin, kadar bo
zagotovljen trg za pridobljene surovine ali polizdelke. Podobne projekte Eko sklad spodbuja tudi v
zasebnem sektorju, pri tem še posebej proizvodnjo in uporabo recikliranih materialov.
Da bi pospešili sanacije starih bremen, med katere nedvomno sodijo tudi objekti, v katerih so še vedno
vgrajeni nevarni gradbeni materiali, je pomembno tudi spodbujanje tovrstnih naložb. Pri tem je
najpomembnejše, da se pri izvedbi naložb zagotovi ustrezno odstranjevanje in deponiranje nastalih
odpadkov, z namenom trajnega izločanja onesnaženja iz življenjskega okolja.
Tako kot v zadnjih letih, bo Eko sklad tudi v letu 2022 zagotavljal ugodna kreditna sredstva občanom,
pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom, občinam in javnim podjetjem v njihovi lasti
ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim
uporabnikom državnega proračuna), ki želijo zamenjati stavbne elemente, ki vsebujejo azbestna vlakna
ali težke kovine.

7

3.1.4

Varstvo voda in oskrba z vodo

Eko sklad bo v letu 2022 zagotavljal kreditna sredstva tudi za področje varstva voda in oskrbe z vodo.
Predvidene investicije v varstvo voda vključujejo glavna kanalizacijska omrežja oz. njihovo navezavo na
čistilne naprave preko sekundarnih kanalizacijskih omrežij in tako hitrejše doseganje polne obremenitve
in optimalno delovanje čistilnih naprav. Poleg tega bo Eko sklad financiral tudi projekte zmanjšanja
emisij iz razpršenih virov kot je gradnja malih čistilnih naprav in individualnih priključkov na
kanalizacijska omrežja.
Krediti bodo namenjeni tudi naložbam v varstvo voda, kot so naprave za predpripravo in čiščenje
oporečnih virov pitne vode, izvedba ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode (zbiralniki deževnice,
sistem izrabe padavinske vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo in podobno) in gradnja ali obnova
sistemov za oskrbo z vodo.
3.1.5

Oblikovanje obrestnih mer

V letu 2022 bo Eko sklad nadaljeval s politiko ugodnih obrestnih mer. Občanom bodo za okoljske
naložbe na voljo krediti po variabilni obrestni meri trimesečni EURIBOR in najmanj 1,3 % fiksnim
pribitkom, kar glede na negativni trimesečni EURIBOR pomeni skupno obrestno mero 1,3 %.
Eko sklad je v preteklih letih nudil občinam boljše kreditne pogoje kot drugim pravnim osebam, poleg
ugodnejše obrestne mere še daljši rok zaključka naložbe, višje zneske odobrenega kredita in zavarovanje
vračila odobrenega kredita le s predložitvijo menic. V letu 2022 pa bomo poskušali občinam ponuditi še
dodatno ugodnost in sicer podaljšanje ročnosti odplačevanja kredita in sicer s sedanjih 15 let na 20 let.
Tako kot v letu 2021 bo Eko sklad tudi v 2022 občinam za naložbe v varstvo voda, učinkovito rabo pitne
vode, ravnanje z odpadki, nakup okolju prijaznih novih vozil, ukrepe pospeševanja trajnostne mobilnosti
ter proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, zagotovil kredite po ugodnejši obrestni meri, in
sicer najmanj trimesečni EURIBOR + 1,0 %. Za naložbe v izgradnjo skoraj nič-energijskih stavb, ter
druge ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah pa po obrestni meri
trimesečni EURIBOR + 0,0 %.
Pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in zasebnikom bo Eko sklad ponudil kredite
predvidoma po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Za ukrepe za izboljšanje energetske
učinkovitosti, pa bo predvidoma na voljo kredit po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,0 %, enako
kot v preteklih letih.
Subvencionirane obrestne mere se bodo pokrivale iz zbranih sredstev po ZURE. Za javne pozive, ki bodo
omogočali kreditiranje naložb po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,0 %, bo namreč Eko sklad kot
fiksni pribitek obrestne mere upošteval tak evidenčni pribitek, kot ga ima v času objave javnega poziva
obrestna mera za istovrstne kreditojemalce za druge okoljske naložbe.
Ker je od leta 2014 vrednost trimesečnega EURIBOR-ja negativna, referenčna obrestna mera za izračun
državne pomoči pa se je v letu 2021 znižala na – 0,45 %, krediti Eko sklada v zadnjem letu niso bili
nosilci državne pomoči.
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3.2

PROGRAM
EKO
SKLADA
ZA
UČINKOVITOSTI NA PODLAGI ZURE

IZBOLJŠANJE

ENERGETSKE

Eko sklad bo v letu 2022 na podlagi ZURE nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za
program izboljšanja energetske učinkovitosti za naslednje namene:
- 20 mio EUR občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije v stavbah,
-

1 mio EUR občinam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,

-

8 mio EUR občanom in pravnim osebam za električna vozila,

-

8 mio EUR za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo,

v ocenjenem skupnem znesku do 37 mio EUR. Poleg zgoraj navedenega bo Eko sklad na podlagi 55.
člena ZURE in Strateškega načrta izvajanja programov za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje o
učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije 2020-2024 zagotovil 0,45 mio EUR Centru za
podpore/Borzen. Na podlagi 56. člena ZURE bo Eko sklad zagotavljal izvajanje programa energetskega
svetovanja občanom v okviru mreže ENSVET, za kar je predvidenih 0,8 mio EUR iz ZURE. Sredstva do
0,5 mio EUR bodo namenjena subvencioniranju obrestne mere oziroma pokrivanju izpada prihodka Eko
sklada iz naslova nižje obrestne mere za kredite pravnim osebam in občinam, ki bodo namenjeni
določenim naložbam v učinkovito rabo energije. Za stroške Eko sklada se bo zagotovilo do 1,7 mio EUR.
Skupaj je za vse naštete namene predvideno 40,45 mio EUR.
Predlagana razdelitev sredstev, zbranih na podlagi ZURE, je okvirna in se bo glede na povpraševanje po
nepovratnih sredstvih lahko spreminjala. Cilj je, da se za objavljene javne pozive zagotovi toliko
sredstev, da se dodeljevanje izvaja brez prekinitve celo leto.
V času priprave tega dokumenta je v objavi 13 javnih pozivov. Nekateri od teh pozivov se bodo
nadaljevali tudi v letu 2022 do porabe sredstev oz. bodo zgoraj navedeni zneski predstavljali povišanje
razpisanih sredstev v okviru teh pozivov. Če pa bo potrebna sprememba razpisnih pogojev in kriterijev,
bodo objavljeni novi javni pozivi v višini neporabljenih razpisanih sredstev.
Na področju dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud na podlagi ZURE bo tako Eko sklad v letu
2022 razpisal 37 mio EUR za različne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Ocenjujemo, da bo
v letu 2021 izplačanih 49 mio EUR nepovratnih sredstev za naložbe, ki bodo skupaj prinesle okrog 250
GWh prihrankov energije letno in zmanjšanje emisij CO2 za 31.000 ton letno. Prihranki končne energije
in posredno zmanjšanje emisij CO2 so izračunani na podlagi rezultatov preteklih javnih pozivov in glede
na oceno predvidenih nepovratnih sredstev po posameznih ukrepih v letu 2022, in sicer na podlagi
Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15, 14/17 in 158/20 –
ZURE).
3.2.1

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za rabo obnovljivih virov energije in večjo
energijsko učinkovitost stavb

Skladno z Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb se bo še naprej
spodbujalo celovito energijsko prenovo stavb. Tako bodo spodbude tudi v naprej nižje za posamične
ukrepe pri obnovi starejših stavb, višje pa bodo v primeru obsežnejše obnove stavb, in sicer za izvedbo
najmanj treh ukrepov hkrati. Z namenom, da se k odločitvi za energijsko obnovo starejših stavb s tremi in
več posameznimi deli, spodbudi vse lastnike, bo Eko sklad tudi v letu 2022 omogočil, da nepovratno
finančno spodbudo prejmejo vsi lastniki stanovanj in tudi lastniki poslovnih delov teh stavb, razen
pravnih oseb javnega prava, neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
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Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo
izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitene stanovanjske stavbe, odstopa od pogojev za energetsko
učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Pri načrtovanju in izvedbi ukrepa morajo biti upoštevane
Smernice
za
energetsko
prenovo
stavb
kulturne
dediščine
(https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/article/smernice_kd-final.pdf)
in
uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora
v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
V okviru javnega poziva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske
učinkovitosti eno- in dvostanovanjskih stavb in za določene ukrepe v posameznih stanovanjih v
večstanovanjskih stavbah bo skupno na voljo predvidoma 15 mio EUR, in sicer za spodbujanje
naslednjih ukrepov:
- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe, za
območja s čezmerno onesnaženostjo zraka s PM10 (v skladu s predvideno spremembo zakonodajo bo
ta ukrep možen le še za območje mesten občine Celje),
- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
- priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje,
- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno-ali
dvostanovanjski stavbi,
- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
Višina nepovratne finančne spodbude bo za izvedbo enega ali dveh posameznih ukrepov znašala od 20 %
do 60 % priznanih stroškov naložbe, do porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe, predvidoma
do spomladi 2022. Nato pa bo objavljen nov javni poziv z enakimi spodbudami, in sicer bodo višje
spodbude financirane iz Sklada za podnebne spremembe v primeru zamenjave stare kurilne naprave. Z
namenom hitrejše obravnave vlog in zaradi poenostavitve postopka pridobitve nepovratnih sredstev se
nepovratne finančne spodbude dodeljuje za že izvedene naložbe.
V okviru javnega poziva za spodbujanje novih skupnih naložb večje energijske učinkovitosti starejših
stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, ki so namenjeni bivanju ali poslovni dejavnosti bo
predvidoma na voljo skupno 5 mio EUR, in sicer za naslednje ukrepe:
- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
- optimizacija sistema ogrevanja,
- vgradnja naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
V okviru javnega poziva za spodbujanje skupnih naložb energijske obnove zgoraj navedenih stavb bo v
primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za hkratno izvedbo vsaj treh ukrepov, lahko pridobila
višjo nepovratno finančno spodbudo. Z namenom izboljšanja kvalitete izvajanja ukrepov pri obnovi teh
stavb je kot obvezna priloga k vlogi na javni poziv zahtevan projekt za izvedbo del, pri izvajanju naložbe
pa bo obvezen nadzor (razen za ukrep toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru). Eko sklad
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namerava izvesti nadzor nad izvedenimi investicijami. Če se bo izkazalo, da določene zahteve poziva ne
prispevajo k večji kvaliteti izvedenih investicij, bo javni poziv spremenjen.
Nadaljeval se bo tudi javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb iz leta 2017 v
znesku 1 mio EUR. Namenjen je za nove naložbe v kurilne naprave na lesno biomaso, ogrevalne
toplotne črpalke, plinske kondenzacijske kotle in toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega
ogrevanja v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb. Če bo potrebna sprememba razpisnih pogojev
in kriterijev, bo objavljen nov javni poziv v višini preostalih neporabljenih razpisanih sredstev.
3.2.2

Nepovratne finančne spodbude javnemu sektorju za rabo obnovljivih virov energije in
večjo energijsko učinkovitost stavb

Nov javni poziv bo namenjen za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v rabo
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega. Nepovratna sredstva so
namenjena naložbam v enega ali več posameznih ukrepov učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov
energije pri obnovi starejših stavb v lasti javnega sektorja. Upravičene osebe bodo lokalne skupnosti.
Spodbude bodo namenjene za različne ukrepe, kot so:
- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
- 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
- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
- uvedba sistema upravljanja z energijo,
- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
3.2.3

Nepovratne finančne spodbude in pomoči za električna vozila

Za zagotavljanje dolgoročne trajnostne mobilnosti v Sloveniji je potrebno spodbujati tudi nakup okolju
prijaznejših vozil za cestni promet. Okolju prijaznejša vozila za cestni promet predstavljajo dobro možnost za
zmanjševanje emisij CO2, PM10, pa tudi drugih emisij. Z namenom spodbujanja implementacije nove
tehnologije v sektor prometa in z namenom izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu
Eko sklad tudi v letu 2022 načrtuje nadaljevanje dodeljevanja spodbud za naložbe v okolju prijaznejša vozila za
cestni promet. Za električna vozila je načrtovani znesek razpisanih nepovratnih sredstev 8 mio EUR. Spodbude
pa bodo namenjene samo občanom in pravnim osebam javnega prava ter neprofitnim organizacijam in tistim
pravnim osebam zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost imele
pravico do odbitka DDV (skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost, to so vozila, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, vozila za dajanje v najem in zakup, ter za
nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za
prevoz pokojnikov.

11

Namreč sprejeta je bila novela Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1M, ki uvaja možnost odbitka
DDV od motornih vozil brez izpustov CO2 in bi v primeru, da bi ti upravičnci bili deležni še spodbude Eko
sklada u prišlo do podvajanja spodbud Sicer se bo višina spodbude prilagajala tako, da se pozivi ne bodo
zapirali in da se zagotovi kontinuiteta ukrepov.
3.2.4

Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Tudi v letu 2022 bodo nepovratne finančne spodbude/pomoči 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; v skupnem znesku 8 mio
EUR. Predlagani znesek predstavlja sredstva za že prejete vloge v okviru veljavnega javnega poziva
93SUB-SO21. Namreč zaradi izredno velikega števila prejetih vlog v začetku leta 2022 so razpoložljiva
sredstva, ki so predvidena za ta ukrep v letu 2022, že rezervirana.
3.2.5

Nepovratne finančne pomoči podjetjem za energetske preglede ali za uvedbo sistema
upravljanja z energijo

Nepovratna finančna pomoč v obliki »de minimis« pomoči je namenjena podjetjem za izvedbo
energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Namen energetskega pregleda je, da
se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe
energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovitih možnosti prihranka energije in z možnostjo
uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja ozaveščenosti
zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom
dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o
investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost. Z uvedbo sistema upravljanja z
energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za
izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja
stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ker so bila sredstva na voljo že v letu
2021, se bo do porabe sredstev nadaljeval obstoječi javni poziv. Ukrep se bo predvidoma razširil še za
energetske preglede klimatskih sistemov.
3.2.6

Preverjanje izvedenih ukrepov

Eko sklad bo izvedel kontrolo na terenu pri ukrepih, ki jih bo identificiral kot pomembne za preverjanje
izvedenih ukrepov, katerim so bila dodeljena nepovratna sredstva. Zaradi razvejane mreže energetsko
svetovalnih pisarn, visoko izobraženega kadra energetskih svetovalcev in učinkovitosti porabe javnih
sredstev bo preverjanje kakovosti izvedbe spodbujanih naložbenih ukrepov organizirano preko mreže
ENSVET. Tako lahko energetski svetovalci na kraju samem s svojim znanjem ocenijo kakovost izvedbe
in poročajo Eko skladu, ki nato ustrezno ukrepa.
3.2.7

Zagotovitev sredstev za izvajanje programa po ZURE - načrtovani skupni stroški, povezani
z izvajanjem programa

Skladno z ZURE so sredstva za izvajanje programa Eko sklada zagotovljena iz zbranih prispevkov za
povečanje energetske učinkovitosti. Eko sklad redno spremlja stroške, ki nastajajo pri izvajanju
predmetnega programa, ter sorazmerni del prikazuje kot prihodek Eko sklada.
Skupni stroški zaradi izvajanja programa dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje
energetske učinkovitosti za leto 2022 so načrtovani v znesku 1.700.000 EUR, kar predstavlja letno 43 %
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predvidenih stroškov plač in prispevkov, materialnih stroškov in obrabnine osnovnih sredstev v letu
2021. Izplačila svetovalcev ENSVET niso všteta v splošne stroške delovanja Eko sklada.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2022

3.3

IZ

SREDSTEV

SKLADA

ZA

Eko sklad skladno z določbami ZVO-1 že izvaja nekatere ukrepe na podlagi Odloka o Programu porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023 (Uradni list RS, št. 101/21), na podlagi
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 na podlagi Odloka o
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 49/22,
v nadaljnjem besedilu: Program SPS) pa so bila zagotovljena dodatna sredstva.
V letu 2020 je bila podpisana Pogodba o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 za leta od 2020 do 2023, v letu 2021 sta bila na podlagi te
pogodbe sklenjena še dva dodatka k pogodbi z namenom nadaljevanja izvajanja javnih pozivov iz
preteklih let oziroma javnih pozivov, ki so bili objavljeni že v letu 2021 in se nadaljujejo v letu 2022.
−

−

−
−
−
−
−
−

Javni poziv 86SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za
zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih
stavbah (projekt št. 2550-17-0021 »Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi«),
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (projekt št. 255017-0021 »Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi«),
Javni poziv 88SUB-PPŠ21 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za
prevoz potnikov in šolarjev,
Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske
stavbe,
Javni poziv 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske
stavbe,
Javni poziv 91SUB-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe
Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in
obnovljive vire energije za gospodarstvo
Javni poziv 94SUB-PN21 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega
razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.

Poleg tega se bodo finančna sredstva, skladno s Pogodbo o izvajanju ukrepov na podlagi Programa
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 za leta od 2020 do 2023 in obeh
dodatkov k pogodbi, v letu 2022 izplačevala tudi v okviru zaprtih javnih pozivov in pa na podlagi javnih
razpisov, in sicer:
−

−

Javnega poziva 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (projekt št. 255017-0022 »Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb«),
Javnega poziva 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, Javnega poziva
54SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, Javnega poziva 69SUB-SOCOB19
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Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z
novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (projekt št. 2550-17-0021
»Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi«),
- Javnega poziva 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje
za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 (projekt št. 255017-0010 »Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave«)
− Javnega poziva 68SUB-KV19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih
komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (projekt št.
2550-17-0020 »Nakup okolju prijaznih komunalnih vozil«),
− Javnega poziva 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za
prevoz potnikov (projekt št. 2550-19-0012 »Nakup novih vozil za prevoz potnikov«),
− Javnega poziva 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo
kolesarske infrastrukture (projekt št. 2550-19-0044 »Površina za pešce in kolesarje Ajdovščina«,
− Javnega poziva 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo
skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (projekti št. 2130-20-3379 »Izgradnja
16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«, št. 2550-21-0118 »Dozidava in rekonstrukcija Vrtca
Rimske Toplice« ter za še ne uvrščene projekte sredstva, ki so zagotovljena na evidenčnem
projektu 2550-17-0003 »Sredstva Sklada za podnebne spremembe«),
− Javnega poziva 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v
podjetjih (projekt št. 2550-20-0008 »Naložbe podjetij v trajnostno mobilnost«),
- Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo
kolesarske infrastrukture (projekti št. 2550-20-0011 »Nadhod Sonce Rogaška Slatina«, št. 255020-0019 »Ureditev kolesarskih poti - Grajska in CirilMetodova«, št. 2550-20-0020 »Povezovalna
kolesarska pot v Solkanskem športnem parku«, št. 2550-20-0029 »Sistem izposoje javnih ekoles«, št. 2550-20-0030 »Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico«, št. 2550-200031 »Kolesarska steza ob ulici 9. septembra«, št. 2550-20-0052 »Kolesarska pot in pešpot v
Kopru-Dolinska, Oljčna«, št. 2550-21-0003 »Kolesarska povezava Zminec-Bodovlje-Škofja
Loka«, št. 2550-21-0004 »Kolesarska infrastruktura Zrkovska-Čufarjeva cesta«, št. 2550-210005 »Širitev sistema izposoje e-koles - Občina Celje«, št. 2550-21-0026 »Izgradnja kolesarskih
povezav v občini Ormož«),
− Javnega razpisa NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na
področju podnebnih sprememb (ukrep št. 2550-17-0009 Nevladne organizacije – podnebne
spremembe),
− Javnega razpisa NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih
organizacij za področju varstva okolja in urejanja prostora (ukrep št. 2550-19-0016 Podpora
NVO in širši družbi – podnebne spremembe),
ter v okviru projekta št. 2550-19-0040 »Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine«.
Na Javnem pozivu 54SUB-OB17 iz leta 2017 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom
za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, ki
je že zaprt in v zaključevanju, bo po oceni, zaradi zavrženj ali zavrnitev vlog, ostalo sredstev v višini
okrog 4 mio EUR. Eko sklad bo za ta sredstva povišal razpisan znesek na obstoječem javnem pozivu
74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, vse v okviru projekta št. 2550-17-0021 »Zamenjava
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami«).
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Za pokrivanje stroškov poslovanja Eko sklada za aktivnosti programa SPS Eko sklad v letu 2022
predvideva prihodke v višini 0,99 mio EUR; 52 % zneska je namenjenih pokrivanju stroškov za plače in
prispevkov, ter 48 % zneska za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov obrabnine osnovnih sredstev.
Sredstva SPS bodo letno pokrila 25 % deleža stroškov plač in prispevkov, materialnih stroškov in
obrabnine osnovnih sredstev Eko sklada in morajo poleg tega pokriti še neplačane zahtevke za delo od
meseca julija do oktobra 2021 (po potrebi možnost prerazporeditve 20 % sredstev v programu SPS).
Zahtevki za mesece julij, avgust, september in oktober 2021 v skupni vrednosti 229.216,35 EUR bi
morali biti povrnjeni v letu 2021, vendar so bili zaradi pozno sprejetega Rebalansa 2021 povrnjeni v
februarju 2022.
3.3.1

Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s
toplotnimi črpalkami

V okviru spodbujanja novih naložb rabe obnovljivih virov energije bodo sredstva tudi v letu 2022
namenjena občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
ali z ogrevalnimi toplotnimi črpalkami za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb. Sredstva bodo
namenjena naložbam občanov na območju celotne Republike Slovenije. Pri tem bo, tako kot v letu 2021,
delež financiranja zamenjave starih kurilnih naprav večji za območja s čezmerno onesnaženostjo zraka s
PM10. Skladno s spremembo zakonodaje bodo prilagojeni pogoji za pridobitev sredstev.
Za leto 2022 je bila skladno z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v
obdobju 2021-2023 (Uradni list RS, št. 101/21) predvidena realizacija izplačil v višini 17,850 mio EUR,
in sicer na podlagi dveh še aktualnih javnih pozivov 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb in 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, pa tudi
javnih pozivov iz preteklih let, na podlagi katerih so bila sredstva občanom zagotovljena za isti ukrep, pa
naložbe še niso bile zaključene.
Na podlagi novega Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 49/22) je zagotovljeno 23 mio EUR za zamenjavo starih kurilnih naprav z
novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami za že prispele vloge na javnem
pozivu 74SUB-OB19 in za nov javni poziv. Za dodatno zagotovljena sredstva bo sklenjen nov aneks k
pogodbi, s katerim bo usklajena tudi realizacija izplačil za ta ukrep.
3.3.2

Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa

V letu 2022 je skladno s Programom SPS predvidena realizacija izplačil v višini do 3,8 mio EUR na
podlagi javnega poziva 88SUB-PPŠ21 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za
prevoz potnikov in šolarjev, ki je bil objavljen konec leta 2021 in se bo nadaljeval v letu 2022.
Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega
potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma na obstoječih linijah javnega mestnega potniškega
prometa ali šolskih prevozov zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi
vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev. Poleg tega je namen s
sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem
potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj. Namen
javnega poziva je tudi spodbuditi trajnostno mobilnost obiskovalcev, prebivalcev in zaposlenih ter tako
omejiti intenzivnost in množičnost obiska zavarovanega območja z individualnimi motorni vozili. S tem
bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k
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okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Skupni učinek je manjša
onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja.
3.3.3

Nepovratna sredstva za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb (sNES)

V letu 2022 je skladno s Programom SPS predvidena realizacija izplačil v višini do 6.000.000 mio EUR
na podlagi javnih pozivov 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj
ničenergijske stavbe, 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj
ničenergijske stavbe in 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske
stavbe, ki so bili objavljeni konec leta 2021 in se bodo nadaljevali v letu 2022. Namen javnega poziva za
občane je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe
obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih
stavb. Namen javnega poziva za lokalne skupnost (občine) je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj
ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in
stavb javne uprave. Namen javnega poziva za gospodarstvo je spodbujanje trajnostne gradnje novih
skoraj ničenergijskih stavb.
3.3.4

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti

V letu 2022 je skladno s Programom SPS predvidena realizacija izplačil v višini do 1 mio EUR na
podlagi javnega poziva 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in
obnovljive vire energije za gospodarstvo, ki je bil objavljen konec leta 2021 in se bo nadaljeval v letu
2022. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, rabe odpadne
toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije v gospodarstvu.
3.3.5

Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Na podlagi novega Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 49/22) je zagotovljeno 15 mio EUR za sončne elektrarne za samooskrbo za že
prispele vloge na javnem pozivu 93SUB-SO21 za naložbe v naprave za individualno in skupnostno
samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev. Za preostanek sredstev bo
objavljen nov javni poziv. Za sredstva, ki so za ta ukrep zagotovljena na novo na podlagi spremembe
Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS,
št. 49/22), bo sklenjen nov aneks k pogodbi, s katerim bo usklajena tudi realizacija izplačil.
3.3.6

Finančne spodbude za nakup novih pnevmatik višjega energijskega razreda pri tovornih
vozilih in avtobusih

V letu 2022 je skladno s Programom SPS predvidena realizacija izplačil v višini do 1 mio EUR na
podlagi javnega poziva 94SUB-PN21 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega
razreda pri tovornih vozilih in avtobusih, ki je bil objavljen konec leta 2021 in se bo nadaljeval v letu
2022. Javni poziv bo dopolnjen oziroma bo odprt nov poziv za dodeljevanje spodbud za obnovljene
pnevmatike.
Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa
tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter
zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.
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3.3.7

Ukrepi za zmanjševanje energetske revščine

Nadaljeval se bo projekt ZERO (zmanjševanje energetske revščine), ki obsega obisk energetskega
svetovalca na domu skupaj z brezplačnim paketom pripomočkov za zmanjšanje rabe energije in vode in
se izvaja v okviru mreže ENSVET. Predvidena realizacija sredstev za ta namen je 88.000 EUR letno v
obdobju 2021 – 2023. Namen projekta je opraviti določeno število obiskov, okvirno 300 letno, pri ciljni
skupini občanov. Upravičenci do te storitve so prejemniki redne denarne socialne pomoči, izredne
denarne socialne pomoči in prejemniki varstvenega dodatka. Ob obisku na domu svetovalci izvedejo
meritve z merilniki porabe električne energije in vode, člani gospodinjstva pa izvedo, kako lahko
zmanjšajo porabo in s tem stroške za energijo in vodo. Glede na identificirane potrebe prejmejo
pripomočke za učinkovito rabo energije, kot so varčne sijalke, perlatorji in tesnila za okna, v skupni
vrednosti do 50 EUR, ki jih svetovalci po potrebi tudi brezplačno namestijo.
Nova dimenzija tega ukrepa se je začela v letu 2020, ko je Eko sklad objavil pilotni javni poziv
ZERO500, v letu 2021 pa še 2. javni poziv ZERO500. Gre za prve tovrstna javna poziva v EU, ki sta
financirana s sredstvi Kohezijskega sklada.. Vsebina ukrepa je 100% financiranje ukrepov učinkovite
rabe energije v stanovanjskih stavbah za socialno šibke občane. To pa pomeni, da je vsak vlagatelj na JP
ZERO500 avtomatično upravičenec za obisk in paket ZERO. Ker je v postopkih v JP ZERO500 pri
vlagateljih predviden tudi predhodni ogled stavbe, je ob tem ogledu izvršen tudi »klasičen« obisk ZERO
z izročitvijo paketa. Tako je dejansko prvotni ZERO podpora ostalim ukrepom za socialno šibke, ki jih
izvaja Eko sklad, torej tako zamenjavi kurilnih naprav po JP69SUB-SOCOB19 kot naložbam po JP
ZERO500.

3.4

SPODBUJANJE RAZLIČNIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA IN OZAVEŠČANJA

V skladu s 144. členom ZVO-1 je med dejavnostmi, ki jih Eko sklad opravlja v javnem interesu, tudi
spodbujanje različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Tovrstne aktivnosti so ključnega
pomena, da različne ciljne skupine spoznajo in razumejo problematiko na okoljevarstvenih področjih, ter
so pripravljene spremeniti svoje vedenje. Zato bo Eko sklad tudi v letu 2022 izvajal aktivnosti na
področju ozaveščanja javnosti na področjih, ki so za Eko sklad prioritetna (URE in OVE v stavbah in
prometu, trajnostna mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne
onesnaženosti zraka s PM10 delci, trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo ter okolju prijazne
tehnologije). V ta namen bo Eko sklad zagotavljal:
− financiranje in organiziranje brezplačnega neodvisnega energetskega svetovanja za občane v
okviru mreže ENSVET (www.ensvet.si), skladno s 56. členom ZURE,
− sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) in drugih subjektov na podlagi javnega
razpisa,
− promocija Eko sklada v okviru projektov in dogodkov NVO in drugih subjektov,
− oglaševanje storitev Eko sklada in redno komuniciranje z javnostmi.
Prav tako bo Eko sklad tudi v letu 2022 nadaljeval s financiranjem izvajanja programa za informiranje,
ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore/Borzen v skladu s pogodbo, ki bo sklenjena za
financiranje načrtovanih aktivnosti.
3.4.1

Program brezplačnega neodvisnega energetskega svetovanja – mreža ENSVET

Program brezplačnega, neodvisnega energetskega svetovanja – mreža ENSVET občanom v lokalnem
okolju nudi individualno, brezplačno in neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske, izobraževalne
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in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
V 57 pisarnah mreže ENSVET, razpršenih po celi Sloveniji, deluje 53 usposobljenih neodvisnih
energetskih svetovalcev.
Mrežo ENSVET na podlagi 56. člena ZURE organizira Eko sklad skupaj z zainteresiranimi lokalnimi
skupnostmi. Eko sklad je tudi koordinator mreže in vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in
vanjo vključenih energetskih svetovalcev. Sredstva za delovanje mreže ENSVET se zagotavljajo na
podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE).
Ocenjuje se, da bo za izvajanje mreže ENSVET zagotovljenih do 0,97 mio EUR, s čimer bo doseženih
20 GWh prihrankov energije in zmanjšanje emisij CO2 za 5.000 t na letni ravni.
V letu 2022 je predvideno:
- redno izobraževanje obstoječih energetskih svetovalcev,
- obnavljanje energetskih izkaznic za obstoječe svetovalce,
- z javnim naročilom izvedeno izobraževanje vsaj 20 novih energetskih svetovalcev,
- aktivnosti na področju promocije mreže in ENSVET (spletna stran, letaki, oglasi, sejmi, virtualni
sejmi ...),
- povečevanje števila nasvetov na 8.000 letno,
- odpravljanje posledic zaprtja pisarn v letu 2021 ter izpada sejmov,
- prilagajanje svetovanja novi zakonodaji ZURE,
- povečanje kakovosti svetovanja, informiranja in ozaveščanja občanov oz. priprave investicij v URE
in OVE pri občanih,
- preverjanje izvedbe naložbenih ukrepov, za katere bo/je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda
v okviru posameznega javnega poziva,
- zmanjševanje energetske revščine s projektom ZERO – zmanjševanje energetske revščine občanov,
- nadaljevanje izvajanja Programa ZERO500, kjer so sredstva namenjena za investicije 500-ih
gospodinjstev.
Z namenom večje prepoznavnosti mreže ENSVET v letu 2022 načrtujemo nadaljevanje prepoznavnosti
in promocije mreže, večjo prisotnost svetovalcev na lokalnih dogodkih v občinah, možnost brezplačnega
svetovanja na domu za invalidne občane in možnost spletnega svetovanja.
3.4.2

Redno obveščanje javnosti o pomembnih informacijah na komunikacijskih kanalih Eko
sklada

Eko sklad bo v letu 2022 redno obveščal javnost o pomembnih informacijah (npr. relevantnih dogodkih
in novostih na področjih, ki so prioritetna za Eko sklad, primerih dobre prakse itd.) na spletni strani Eko
sklada, na spletnih socialnih omrežjih Eko sklada in v e-novicah, pa tudi prek drugih komunikacijskih
kanalov.
3.4.3

Program za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore/Borzen

Na podlagi 55. člena ZURE bo Eko sklad zagotovil predvidoma 0,45 mio EUR letno za izvajanje
programa za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore.

3.5

ZMANJŠEVANJE ENERGETSKE REVŠČINE
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V okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za
reševanje energetske revščine - Program ZERO500«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa
evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, so sredstva namenjena investicijam v ukrepe
učinkovite rabe energije (npr. za zamenjavo fasade, oken, izolacije strehe, vgraditev prezračevanje itd.) v
gospodinjstvih z nizkimi prihodki, z namenom zmanjšanja energetske revščine. Z 2. JP so bila v 2021
razpisana vsa razpoložljiva sredstva.
Predvidene aktivnosti v 2022 so:
- v okviru pilotnega Javnega poziva ZERO500 se bodo do konca junija 2021 pri izbranih
vlagateljih zaključili projekti delne energetske obnove njihovih eno oz. dvostanovanjskih stavb
(ocenjujemo, da bo izvedenih skupaj 95 projektov od predvidenih 100 projektov);
- na 2. javnem pozivu ZERO500 bo Eko sklad predvidoma v prvem trimesečju zaključil s
postopkom izbora vlagateljev. Eko sklad bo nadaljeval z napotitvijo energetskih svetovalcev na
predhodni ogledi stavb z namenom določitve prednostnega vrstnega reda ukrepov. Na podlagi
prednostnega vrstnega reda ukrepov se bodo izdajale odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude za izvedbo enega ukrepa ali kombinacije ukrepov v višini največ do 9.620,00
EUR z DDV (oz. 15.000,00 z DDV). Z izbranimi izvajalci se bodo sklepale tristranske pogodbe
za izvedbo posameznega ukrepa;
- izvedba informativnih delavnic oz predstavitev javnega poziva izvajalcem;
- aktivnosti za promocijo projekta;
- velik poudarek bo namenjen tudi na informiranju in ozaveščanju širše javnosti za izboljšanje
energetske učinkovitosti v gospodinjstvih ter mreženju z različnimi deležniki z namenom
izmenjave izkušenj pri blaženju energetske revščine.
Tabela 1: Zmanjševanje energetske revščine _Program ZERO500
Ime programa

Subvencioniranje ukrepov URE v 500
gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje
energetske revščine - Program ZERO500
Prednostna os
Trajnostna raba in proizvodna energije in
pametna omrežja
Prednostna naložba
Spodbujanje
energetske
učinkovitosti,
pametnega ravnanja z energijo in uporabe
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem
sektorju
Posredniško telo
Ministrstvo za infrastrukturo
Predvidena vrednost programa za obdobje 2020 5.800.000,00 EUR
- 2023
Predvidena razpoložljiva sredstva v letu 2022
v proračunu RS plan 1.690.634,29 EUR, tekom
leta 2022 predvidoma predlog za povečanje
NRP na 2.300.000,00 EUR
Ciljna skupina
Gospodinjstva z nizkimi prihodki, ki se soočajo
z energetsko revščino
Vir sredstev
Proračun Republike Slovenije – MZI
PP160328 PN4.1- Energetska prenova stavb-1420-KS-EU (85%) in
19

PP160329 PN4.1- Energetska prenova stavb-1420-KS-slovenska udeležba (15%).

3.6

DRUGE DEJAVNOSTI

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ; v nadaljevanju:
ZRud-1) v 56. členu določa, da je za zbiranje, upravljanje in namensko uporabo sredstev, pridobljenih iz
plačila rezerviranih sredstev za sanacijo zadolžen Eko sklad. Eko sklad vodi posamezne pridobivalne
prostore in zbira sredstva na posebnem računu, sredstva pa se bodo nalagala v zakladnico Ministrstva za
finance, ko bo obrestna mera za vezane depozite v sistemu enotnega zakladniškega računa večja od 0 %.
Izvajanje nalog Eko sklada po ZRud-1 se financira iz nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi.
Višina letnega nadomestila se obračunava po Uredbi o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
(Uradni list RS, št. 91/11 in 57/13) in sredstvih za sanacijo.
Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (Uradni list RS, št. 59/01 in 80/04 –
ZUARLPP) ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij, za katera so podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja v svojih otvoritvenih bilancah oblikovala vire sredstev za sanacijo okoljskih
bremen. Neporabljena sredstva se predvidoma namenijo za povečanje sklada namenskega premoženja
Eko sklada. V prihodnjih letih se bo spremljalo samo še postopke družb, katerih stečaji še niso zaključeni,
neporabljena sredstva pa so kot načeloma prednostna terjatev namenjena Eko skladu.

4
4.1

POSLOVANJE EKO SKLADA
KADROVSKI NAČRT

V zbirnem kadrovskem načrtu Ministrstva za okolje in prostor za leti 2021 in 2022 je na Eko skladu
določenih 50 zaposlitev. Na Eko skladu je bilo 1. 1. 2021 zaposlenih 49 uslužbencev na delovnih mestih,
ki se štejejo v zbirni kadrovski načrt Ministrstva za okolje in prostor. Dodatno so štirje uslužbenci
zaposleni na Programu ZERO500 in LIFE C4C. Slednje zaposlitve se ne štejejo v zbirni kadrovski načrt,
saj se te projektne zaposlitve financirajo iz virov, ki niso integralni, skladno z drugo alinejo četrtega
odstavka 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20; v nadaljnjem
besedilu: uredba) oz. Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19), le
oceni število projektnih zaposlitev. Prav tako je bila na Eko skladu dodatno ena zaposlitev za nedoločen
čas, ki se ne šteje v kvoto kadrovskega načrta iz razloga popolnitve do polnega časa zaposlenih, ki delajo
krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (četrti odstavek 4.
člena uredbe). Skupno število vseh zaposlenih je tako bilo 54.
V letu 2022 bo Eko sklad izjemoma nadaljeval z nadurnim delom z namenom zmanjševanja zaostankov
pri obdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev ter zaradi vzpostavitve novega informacijskega
sistema.
Tabela 2: Kadrovski načrt po virih financiranja
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Število
zaposlenih na
dan 1. januarja
2021
15

Dovoljeno ali ocenjeno
število zaposlenih 1.
januarja naslednjega leta, t.j.
2022
15

22

23

13

13

4

4

54

55

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4

37

38

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in
10

17

17

Vir financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4.
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe
(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTVprispevek)

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6.
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in
sredstva prejetih donacij

7.
Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih
virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega
proračuna

8.
Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije,
zdravnike in doktorje dentalne medicine
specializante, zdravstvene delavce pripravnike,
zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva
raziskovalnih projektov in programov ter sredstva
za projekte in programe, namenjene
internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in
znanosti (namenska sredstva)

9.
Sredstva iz sistema javnih del

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.
januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št.
17/14 in 14/15 – ZUUJFO)

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)

Opomba*: število zaposlenih po viru financiranja iz državnega proračuna je variabilno in se spreminja glede na
sklenjeno pogodbo o izvajanju ukrepov programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe na podlagi
poročil o opravljenem delu.

Zaradi izredno povečanega dela je Eko sklad oktobra 2021 pridobil dve dodatni zaposlitvi v okviru
Zbirnega kadrovskega načrta MOP.
Glavni razlog za dolgo čakalno dobo za obdelavo vloge je velik priliv vlog za subvencije, predvsem kot
posledica visokih subvencij za zamenjave malih kurilnih naprav financiranih iz Sklada za podnebne
spremembe. Povečanemu številu vlog ni sledila kadrovska okrepitev. Trenutno je primanjkljaj v
pokritosti zaposlenosti na dodeljevanju sredstev iz Sklada za podnebne spremembe šele letos zmanjšal na
3 delovna mesta (dejansko dela 14 zaposlenih, kadrovski načrt pa je bil povečan za 5 v 2018 in 4 v 2019
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in 2 v 2021). V kolikor bo Zbirni kadrovski načrt povečan, bo pripravljen Rebalans Poslovnega in
finančnega načrta za 2022, s katerim se bo za nove dodatne zaposlitve zagotovila sredstva.
Zaposleni na Eko skladu se bodo v letu 2022 udeleževali različnih dogodkov z izobraževalnimi
vsebinami, ki so neposredno povezane z njihovim delovnim področjem, pa tudi drugih vsebin, in sicer
glede na potrebe po dodatnem strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju v interesu
Eko sklada. V letu 2022 se bo nadalje izvajal tudi Načrt promocije zdravja na delovnem mestu ter
aktivnosti za učinkovitejše delo (team building idr.).
Po dogovoru z zaposlenimi bodo nekateri zaposleni na delovnih mestih, za katera se zaradi prehoda na
digitalno poslovanje predvidevajo bolj zahtevne delovne naloge, napoteni na dopolnilno izobraževanje
oziroma usposabljanje. Na ta način bo omogočeno nemoteno poslovanje Eko sklada.

4.2

NAČRT DEJAVNOSTI ZA PODPORO POSLOVANJU

Eko sklad bo v letu 2022 nadaljeval s prenovo informacijskega sistema. Nadaljevala se bo interna
izdelava aplikacije Atena, saj ima Eko sklad ima dobre izkušnje z lastnim razvojem trenutno delujočega
informacijskega sistema za obdelavo vlog. Na ta način se zagotavlja fleksibilnost in hitro prilagajanje
sistema novim zahtevam.
Med računalniškimi storitvami so predvidene razvojne storitve, vzdrževanje programske opreme, storitve
sistemske administracije, vzdrževanje računalniške opreme, storitve tiskanja, vzdrževanje portala Eko
sklada in drugo. Predviden je najem MS Office, protivirusnega programa in najem virtualnih strežnikov
ter storitev v oblaku. Za to je namenjeno skupaj 553.000 EUR.
Glede na to, da v letu 2021 ni bilo mogoče pripraviti specifikacije uporabniških zahtev za novo aplikacijo
za vodenje kreditov pravnih oseb, bo to specifikacijo Eko sklad pripravil v letu 2022 in izvedel postopek
javnega naročila za razvoj in vzpostavitev tega sistema. Načrtovani stroški za ta projekt so 150.000 EUR
od tega v letu 2022 50.000 EUR (že vključeno v skupnem znesku), v letu 2023 pa 100.000 EUR. V letu
2022 bo Ekosklad pričel s pripravo uporabniških zahtev in izvedbo javnega razpisa za izdelavo nove
spletne aplikacijo za vnos in oddajo vlog, ki bo omogočila vnos e-vlog z vsemi ustreznimi kontrolami,
integrirana bo s spletno aplikacijo Atena in uradnimi viri podatkov javnega sektorja, omogočala bo tudi
spremljanje obdelovanja e-vlog in njihovo dopolnjevanje. Načrtovani stroški za ta projekt so v letu 2022
načrtovani v višini 90.000 EUR (že vključeno v skupnem znesku).
Nadaljevali se bodo ukrepi »zelene pisarne«, saj je nujno, da Eko sklad posluje kot vzgled. Eko sklad je v
letu 2020 namreč pridobil certifikat za okoljski standard ISO14001, ki ga je potrebno vsako leto
obnavljati.
4.2.1

Aktivnosti za zmanjševanje zamud pri obdelavi vlog

Vloge, ki jih Eko sklad prejme na aktualne javne pozive, se obravnavajo po vrstnem redu prispetja v
enem do treh mesecev, kar pa ne velja za javna poziva 74SUB-OB19 in 71SUB-SO19. Vlagatelji od
jeseni 2021 na pregled vloge na javnem pozivu 74SUB-OB19 čakajo sedem mesecev in štiri na 71SUBSO19, kar ni v skladu z določili ZVO, ki določa, da mora biti odločba izdana v roku 90 dni (sicer gre za
instrukcijski rok). V 2021 je bil vzpostavljen sistem avtomatičnega obveščanja vlagateljev ob oddaji
vloge po e-pošti tako, da so le-ti obveščeni o čakalni dobi ob zaprosilu za razumevanje. Izplačila pa se
izvršujejo v 30-ih do največ 60-ih dneh od predložitve popolnega zahtevka oziroma vročitve odločbe, kar
je skladno z določili javnih pozivov.
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V 2016 je bil čas obravnave vlog od 3 do 3,5 meseca, z objavo javnega poziva 54SUB-OB17 oktobra
2017 pa se je čas obravnave vlog podaljšal na 5 mesecev in se je od takrat povečal na 6 mesecev in celo
na več kot 7 mesecev. Ključni razlog podaljšanja časa obravnave vlog je ogromen priliv vlog, ki je bil v
letu 2018 skoraj za 50 % višji glede na leto 2017 (gl. tabelo spodaj). Razlog je visoka subvencija za
zamenjavo kurilnih naprav, ki se financira iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Visok priliv vlog
se je kljub epidemiji nadaljeval tudi v letu 2020 in nadalje v letu 2021, ko bo število vlog še nadalje večje
za 34 %.

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Št. vlog
subv+krediti
8.901
13.910
20.330
20.969
25.036
33.458

rast, v %
56,3
46,2
3,1
19,4
33,6

Eko sklad je od leta 2019 izvedel naslednje aktivnosti za zmanjšanje zamud pri obdelavi vlog:
-

poenostavitev postopka obdelave vlog

V letu 2019 so bili sprejeti novi Splošni pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada) na podlagi katerih je po novem mogoče
vlogo oddati za že izvedene naložbe in ni potrebno sklepanje pogodbe. S tem se je postopek obdelave
vloge skrajšal za cca 40 %, saj vloge ni potrebno pregledati pred in po izvedbi investiciji, temveč le po
izvedeni investiciji, tudi izplačilo je samodejno po dokončnosti odločbe. Zaključna dokumentacije (in s
tem pozivanje na predložitev le-te in njen pregled) ni več potrebna.
-

nova shema pomoči de-minimis

Z namenom poenostavitve postopka in posledično hitrejše obravnave vlog je bila spremenjena Shema
pomoči »de-minimis« in sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«, skladno s
katerim investicijska dokumentacija ni več obvezna priloga vlogi. Manj prilog pomeni manj potrebnega
časa za pregled vloge.
-

nova spletna stran

Postavljena je bila nova spletna stran, ki je za uporabnike preglednejša ter nudi možnost elektronske
izpolnitve vloge (v pdf formatu). Nova spletna stran omogoča tudi elektronsko naročanje na obisk
svetovalcev ENSVET.
-

izboljšanje delovanja mreže ENSVET

Glede na to, da se vlogo na javni poziv odda po izvedeni naložbi, je še pomembnejša postala vloga
energetskih svetovalcev, ki delujejo v okviru mreže ENSVET. Bistveno je zagotoviti kvalitetne nasvete,
ki pripomorejo k ustrezno izvedenim investicijam.
-

posodobitev informacijskega sistema: posodobitev obstoječe aplikacije,priprava nove aplikacije
Atena in nadgradnja strojne opreme leta 2021 bo za uporabo pripravljena nova aplikacija, ki bo
hitrejša, zmogljivejša in sodobnejša, kar bo po oceni pripevalo k približno 20 % manjšim
zaostankom. Posodobljenja bila tudi vsa strojna oprema informacijskega sistema.

-

delovne sobote/povečan obseg dela/sodelovanje z zunanjimi izvajalci
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Z namenom zmanjšanja zamud pri obravnavi vlog se je uvedlo nadurno delo ter dogovorjeno sodelovanje
z zunanjimi izvajalci.
Vodenje Glavne pisarne so v letu 2021 prevzeli zunanji izvajalci, še naprej bo angažirana upokojena
sodelavka, najemalo pa se bo dodatno strokovno pomoč pri obdelavi bolj kompleksnih vlog. Za storitev
zaledne pisarne – administrativna dela in dela v klicnem centru, ki jo je v zadnjih dveh letih opravljalo
invalidsko podjetje, bo pripravljeno novo javno naročilo. Skupaj je za naštete namene predvideno
453.800 EUR.
-

nadaljnja poenostavitev postopka obdelave

S strani Eko sklada je bil pripravljen predlog sprememb Zakona o varstvu okolja, ki dodatno poenostavlja
postopek obravnave vlog - določa smiselno uporabo ZUP, kar bo poenostavilo vročanje, pošiljanje
pozivov, podpisovanje odločb, omogočen bi bil dostop do baz podatkov drugih institucij ter zmanjšan
obseg tožb. Predlagano besedilo ZVO-2 je v sprejemanju v Državnem zboru.
Da so bili ukrepi učinkoviti kažejo podatki v tabeli spodaj, kjer je prikazano število izdanih odločb
oziroma število obdelanih vlog na letni ravni (tako za nepovratna sredstva kot kredite) in pa število
dovoljenih zaposlitev, ki jih ima Eko sklad v skladu z Zbirnim kadrovskim načrtom vsako leto. Število
obdelanih vlog se je v letu 2019 in letos povečalo za okrog 20% (leto 2020 je bilo izjemno zaradi
odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile), še posebej pa na izboljšanje kaže kazalec število vlog/odločb na
zaposlenega, ki se je močno povečal zadnji dve leti.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Št. izdanih odločb
7.544
15.823
14.727
9.878
8.451
10.023
10.407
16.131
19.257
20.728
24.707

rast

ZKN- št.
zaposlitev
40
40
40
39
39
39
44
44
52
48
48

2,10
0,93
0,67
0,86
1,19
1,04
1,55
1,19
1,08
1,19

št. vlog/zap
189
396
368
253
217
257
237
367
370
432
515

Ob dejstvu velikega priliva vlog v letu 2021 in ob že izvedenih ukrepih in enakem številu zaposlenih, ni
realno pričakovati zmanjšanja čakalne dobe, saj se bodo do jeseni 2022 obdelovale še vloge iz leta 2021.
Čakalna doba se bo nato začela krajšati v letu 2023 zaradi spodnjih ukrepov.

Načrtovane aktivnosti za zmanjšanje zamud v 2022
Sprememba postopka obdelave vloge
Z uveljavitvijo novele ZVO-2 bo postopek obdelave vlog še nadalje poenostavljen, saj bo precej manj
administrativnih postopkov, odgovornost za popolnost vloge pa bo na vlagatelju. Obdelava vlog ne bo
več v celoti temeljila na Zakonu o upravnem postopku, kar bo pomenilo bistveno enostavnejše
poslovanje, precej manj bo dela Glavne pisarne, enostavnejši in krajši pa bo tudi postopek obdelave
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vloge. Učinek tega ukrepa bo viden šele v 2023, saj bo veljal za nove javne pozive, treba pa bo
spremeniti še Splošne pogoje poslovanja.

Dodatno zaposlovanje
Potrebno bi bilo povečanje kadrovskega načrta za vsaj 3 zaposlitve. V kolikor bo Zbirni kadrovski načrt
povečan, bo pripravljen Rebalans Poslovnega in finančnega načrta za 2022, s katerim se bo za nove
dodatne zaposlitve zagotovilo sredstva.
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

5
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- v evrih REALIZACIJA
2020

FINANČNI
NAČRT
2021
2

1

7 I.

SKUPAJ PRIHODKI

INDEKS
PREDLOG
OR 2021/
FINANČNEGA
REAL. 2020
NAČRTA
2022
4=3/1*100
5

OCENA
REALIZACIJE
2021
3

INDEKS
PFN 2022/
OR 2021
6=5/3*100

54.591.554

57.459.729

60.610.000

111,0

55.190.482

91,1

53.470.545

54.365.785

59.080.000

110,5

53.700.000

90,9

(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
70

DAVČNI PRIHODKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7100
7102
7103

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

7110
7111

Sodne takse
Upravne takse in pristojbine

712

Globe in druge denarne kazni

7120

Globe in druge denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

7140
7141

Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost
Drugi nedavčni prihodki

72

0

0

54.365.785

59.080.000

110,5

53.700.000

0
90,9

1.702.737

1.600.000

1.650.000

96,9

1.650.000

100,0

1.702.737

1.600.000

1.650.000

96,9

1.650.000

100,0

0

0

0

0

0

0

0

1.211.268

1.660.000

1.400.000

115,6

1.750.000

125,0

1.211.268

1.660.000

1.400.000

115,6

1.750.000

125,0

50.556.540

51.105.785

56.030.000

110,8

50.300.000

89,8

50.556.540

51.105.785

56.030.000

110,8

50.300.000

89,8

KAPITALSKI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200
7201
7202
7203

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog

7210
7211

Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
Prihodki od prodaje drugih zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7220
7221
7222

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev

73

0
53.470.545

0

PREJETE DONACIJE

0

0

0

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

0

0

0

7300
7301

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

0

0

0

0

0

0

0

0

783.072

2.833.944

1.270.000

162,2

1.365.482

107,5

672.070

1.130.000

1.100.000

163,7

1.130.570

102,8

672.070

1.130.000

1.100.000

163,7

1.130.570

102,8

111.002

1.703.944

170.000

153,2

234.912

138,2

91.274

1.684.215

170.000

186,3

220.000

129,4

19.728

19.729

0

0,0

14.912

337.937

260.000

260.000

76,9

125.000

48,1

337.937

260.000

260.000

76,9

125.000

48,1

337.937

260.000

260.000

76,9

125.000

48,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

731

Prejete donacije iz tujine

7310
7311
7312
7313

Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij
Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij
Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

7320

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400
7401
7402
7403
7404

Prejeta sredstva iz
Prejeta sredstva iz
Prejeta sredstva iz
Prejeta sredstva iz
Prejeta sredstva iz

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

7410

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
politike
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in
drugih programov EU
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij

7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417

78

državnega proračuna
občinskih proračunov
skladov socialnega zavarovanja
javnih skladov
javnih agencij

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

780

Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije

7800
7801
7802
7803

Prejeta sredstva PHARE
Prejeta sredstva ISPA
Prejeta sredstva SAPARD
Popristopna pomoč

781

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

7813
7814

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS)
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS)
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike

782

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

7810

7811

7812

7821
7822
7823
7824
7825

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)
Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim

7820

783

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada

7830

Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)

784

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

7840
7841
7842
7843

Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo
Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

785

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil

7850
7851

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

7860

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

7870

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

788

Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije

7880

Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije

26

- v evrih REALIZACIJA
2020

FINANČNI
NAČRT
2021
2

1

4 II.

SKUPAJ ODHODKI

INDEKS
PREDLOG
OR 2021/
FINANČNEGA
REAL. 2020
NAČRTA
2022
4=3/1*100
5

OCENA
REALIZACIJE
2021
3

INDEKS
PFN 2022/
OR 2021
6=5/3*100

54.067.045

57.212.443

60.126.600

111,2

54.762.031

91,1

4.021.988

4.903.443

4.205.100

104,6

5.090.711

121,1

(40+41+42+43+45)
40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.484.217

1.720.000

1.615.000

108,8

1.813.600

112,3

4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009

Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

1.315.468
53.087
82.909
9.220
13.584

1.411.000
60.000
98.000
55.000
60.000

102,6
107,4
100,1
564,0
331,3

1.495.000
65.100
110.000
57.000
60.000

110,7
114,2
132,5
109,6
133,3

9.949

36.000

1.350.000
57.000
83.000
52.000
45.000
0
28.000

281,4

26.500

94,6

237.059

268.743

255.100

107,6

284.080

111,4

117.681
95.472
1.229
1.343
21.334

134.000
109.000
1.400
1.500
22.843

127.000
103.000
1.350
1.450
22.300

107,9
107,9
109,8
108,0
104,5

141.000
115.000
1.520
1.560
25.000

111,0
111,7
112,6
107,6
112,1

1.685.158

2.839.700

2.325.000

138,0

2.918.031

125,5

461.567

870.200
0
225.000
2.500
2.500
62.900
326.800

800.000

173,3

950.550

118,8

176.354
1.776
416
44.275
232.120

255.000
2.500
2.500
70.000
295.000

144,6
140,8
601,0
158,1
127,1

268.580
3.410
2.500
65.900
287.991

105,3
136,4
100,0
94,1
97,6

768.650

1.349.800

900.000

117,1

1.339.100

148,8

0

0

6.294

75.000

10.000

158,9

75.000

750,0

6.294

75.000

10.000

158,9

75.000

750,0

609.260

0

0

0,0

0

44.353.204

41.220.000

45.220.000

102,0

40.450.000

89,5

13.594.990

10.900.000

10.900.000

80,2

10.000.000

91,7

524.140

700.000

50.000

9,5

13.070.850

10.200.000

10.850.000

83,0

10.000.000

92,2

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4010
4011
4012
4013
4015

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402

Izdatki za blago in storitve

4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

403

Plačila domačih obresti

4030
4031
4032
4033
4034
4035

Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR

404

Plačila tujih obresti

4040
4041
4042
4043
4044

Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov - tujim vladam
Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem
Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih

409

Rezerve

4090
4091
4092
4093
4098

Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
Druge rezerve
Sredstva za posebne namene
Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

4100
4101
4102

Subvencije javnim podjetjem
Subvencije finančnim institucijam
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

609.260

0

0,0

0,0

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

30.426.511

29.900.000

33.900.000

111,4

30.000.000

88,5

4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4119

Transferi nezaposlenim
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
Pokojnine
Nadomestila plač
Boleznine
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

30.426.511

29.900.000

33.900.000

111,4

30.000.000

88,5

0

0

0

331.703

420.000

420.000

126,6

450.000

107,1

331.703

420.000

420.000

126,6

450.000

107,1

0

0

0

107.153

579.000

191.500

178,7

221.320

115,6

107.153

579.000

191.500

178,7

221.320

115,6

107.153

335.000

110.500

103,1

74.820

67,7

244.000

81.000

146.500

180,9

5.584.700

10.510.000

10.510.000

9.000.000

85,6

0

0

0

5.584.700

10.510.000

10.510.000

188,2

9.000.000

85,6

5.265.253
52.114
25.974
241.359

8.000.000
600.000
1.800.000
110.000

9.500.000
950.000
50.000
10.000

180,4
1.822,9
192,5
4,1

8.000.000
1.000.000
0
0

84,2
105,3
0,0
0,0

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136

Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoči transferi v državni proračun
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Tekoči transferi v javne agencije

414

Tekoči transferi v tujino

4140
4141
4142
4143

Tekoči transferi mednarodnim institucijam
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
Drugi tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
Investicijski transferi finančnim institucijam
Investicijski transferi privatnim podjetjem
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Investicijski transferi v tujino

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4320
4321
4322
4323

Investicijski transferi občinam
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi v državni proračun
Investicijski transferi javnim zavodom

45

0

0

188,2

0

PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE

0

0

0

0

450

Plačila sredstev v proračun Evropske unije

0

0

0

0

4500
4501
4502
4503
4504

Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske

524.509

247.286

483.400

428.451

III.

PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.)
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B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- v evrih REALIZACIJA
2020

FINANČNI
NAČRT
2021
2

1

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

750

Prejeta vračila danih posojil

7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
Prejeta vračila danih posojil od občin
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine
Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
Prejeta vračila plačanih poroštev

751

Prodaja kapitalskih deležev

7510
7511
7512
7513
7514

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev
Prejeta vračila namenskega premoženja

752

Kupnine iz naslova privatizacije

7520

Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

440

DANA POSOJILA

4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409

Dana posojila posameznikom in zasebnikom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila občinam
Dana posojila v tujino
Dana posojila državnemu proračunu
Dana posojila javnim agencijam
Plačila zapadlih poroštev

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

4410
4411
4412
4413
4414
4415

Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Skupna vlaganja (joint ventures)
Povečanje kapitalskih deležev v tujino
Povečanje drugih finančnih naložb

6=5/3*100

28.900.000

32.200.000

107,1

32.300.000

100,3

29.956.395

28.700.000

32.000.000

106,8

32.000.000

100,0

17.950.597

17.000.000

22.000.000

122,6

23.000.000

104,5

1.191.789

1.000.000

100.000

8,4

100.000

100,0

7.470.174
3.343.835

8.000.000
2.700.000

7.500.000
2.400.000

100,4
71,8

6.900.000
2.000.000

92,0
83,3

0

0

0

107.146

200.000

200.000

186,7

300.000

150,0

107.146

200.000

200.000

186,7

300.000

150,0

38.918.713

32.000.000

34.000.000

87,4

34.000.000

100,0

38.918.713

32.000.000

34.000.000

87,4

34.000.000

100,0

30.239.121

28.000.000

30.000.000

99,2

29.500.000

98,3

3.500.000
1.000.000

100,0
200,0

447.000

0

0,0

4.604.126
3.628.466

3.000.000
1.000.000

3.500.000
500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.800.000

-1.700.000

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Dana posojila iz sredstev kupnin
Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
0
v svoji 0
lasti

4430
4431

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

INDEKS
PFN 2022/
OR 2021

30.063.541

4420
4421
4422

VI.

INDEKS
PREDLOG
OR 2021/
FINANČNEGA
REAL. 2020
NAČRTA
2022
4=3/1*100
5

OCENA
REALIZACIJE
2021
3

-8.855.172

-3.100.000

76,0
13,8

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)

C.

RAČUN FINANCIRANJA
- v evrih REALIZACIJA
2020

FINANČNI
NAČRT
2021
2

1

50 VII.

ZADOLŽEVANJE
(500+501)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

3.500.000

0

0

0

0

1.000.000

3.500.000

0

1.000.000

3.500.000

-1.000.000

-3.500.000

0

-5.000.000

-9.330.663

-6.352.714

-1.316.600

-6.271.549

-524.509

-247.286

-483.400

-428.451

500

Domače zadolževanje

5000
5001
5002
5003
5004

Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu

501

Zadolževanje v tujini

5010
5011
5012
5013
5014

Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550+551)
550

Odplačila domačega dolga

5500
5501
5502
5503
5504

Odplačila kreditov Banki Slovenije
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu

551

Odplačila dolga v tujino

5510
5511
5512
5513
5514

Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
Odplačila dolga tujim vladam
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih

IX.

INDEKS
PREDLOG
OR 2021/
FINANČNEGA
REAL. 2020
NAČRTA
2022
4=3/1*100
5

OCENA
REALIZACIJE
2021
3

NETO ZADOLŽEVANJE

0,0

5.000.000
0

0,0

5.000.000

0,0

5.000.000

(VII.-VIII.)

X.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

(I+IV+VII-II-V-VIII)

XI.

NETO FINANCRANJE

(VI+VII-VIII-IX = - III)

28

INDEKS
PFN 2022/
OR 2021
6=5/3*100

D.

BILANCA STANJA NA DAN
- v evrih -

12.2022

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED.V UPRAVLJANJU

00

Neopredmetena dolgoročna sredstva

01

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

02

OCENA
PREDLOG
PFN 2022/
REALIZACIJE FINANČNEGA OCENA REAL.
2021
NAČRTA 2022
2021
156.906.263
156.690.000
158.820.000
0,0

FINANČNI
NAČRT 2021

REALIZACIJA
2020
155.278.340
104.988

331.263

160.000

260.000

31,7

85.860

120.000

100.000

120.000

71,6

Nepremičnine

0

0

0

0

0

03

Popravek vrednosti nepremičnin

0

0

0

0

0

04

Oprema in druga opredmetena osnovna sred.

653.014

1.035.000

850.000

920.000

73,9

05

Popravek vrednosti opreme

508.114

640.000

520.000

540.000

77,4

06

Dolgoročne finančne naložbe

0

0

0

0

0

07

Dolgoročna dana posojila

155.114.312

156.300.000

156.300.000

158.300.000

98,9

08

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

0

0

0

09

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

0

0

0

0

0

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR

178.853.194

153.986.000

135.002.110

111.456.098

101,7

10

Denarna sredstva v blagajni

11

Dobroimetja pri bankah

3.452.110

2.906.098

372,8

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

13

Dani predujmi in varščine

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

15

Kratkoročne finančne naložbe

16

Kratkoročne terjatve iz financiranja

17

Druge kratkoročne terjatve

18

Neplačani odhodki

19

Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ
Aktivni konti izvenbilančne evidence

0

0

873.436

3.000.000

762

0

0

0

1.955.682

1.700.000

1.700.000

1.700.000

115.004.278

100.436.000

81.000.000

63.000.000

94,3

801.266

850.000

850.000

850.000

121,6

0
0
0
89,8

9.712.726

8.000.000

8.000.000

8.000.000

109,4

50.505.044

40.000.000

40.000.000

35.000.000

109,4

0

0

334.131.534

310.892.263

291.692.110

270.276.098

100,2

0

5.315.729

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0,0

145.605.025

127.286.000

107.286.000

90.287.000

95,2

3.148

0

0

0

0,0

127.880

126.000

126.000

127.000

100,4

D.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

20

Prejeti predujmi in varščine

21

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

23

Druge kratkoročne obveznosti

24

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

2.500

0

25

Kratkoročne obveznosti do financerjev

3.500.000

5.000.000

26

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

0

0

28

Neplačani prihodki

12.480.734

10.000.000

29

Pasivne časovne razmejitve

E.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

90

Splošni sklad

91

Rezervni sklad

92
93
9410

Sklad namenskega premoženja

9412

Ugotovljen poslovni izid

96

Dolgoročne finančne obveznosti

97

Druge dolgoročne obveznosti

980

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

981

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

985

Presežek prihodkov nad odhodki - nerazporejen

312.793

160.000

160.000

160.000

90,3

50.067.725

40.000.000

40.000.000

35.000.000

108,7

5.000.000

5.000.000

0,0

8.000.000

8.000.000

115,6

0,0
0,0

79.110.245

72.000.000

54.000.000

42.000.000

91,5

188.526.509

183.606.263

184.406.110

179.989.098

103,6

0

0

11.394.083

10.500.000

10.852.280

10.500.000

103,4

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0

0

0

0

0

Dolgoročne rezervacije

0

0

0

0

0

120.559.331

121.200.000

122.910.066

123.110.066

101,4

PASIVA SKUPAJ
Pasivni konti izvenbilančne evidence

0

0

0

0

0

0,0

45.500.000

40.500.000

40.500.000

35.500.000

114,8

3.670.563

3.800.000

4.200.000

4.500.000

106,0

164.028

606.263

390.000

520.000

47,6

0

0

7.238.504

7.000.000

5.553.764

5.859.032

72,4

334.131.534

310.892.263

291.692.110

270.276.098

100,2

5.315.729

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0,0

0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRIHODKI
Eko sklad pridobiva prihodke iz naslova obresti za dane kredite, kamor so všteti tudi prihodki iz naslova
subvencioniranih obrestnih mer (subvencioniranje fiksnega pribitka k spremenljivemu delu obrestne
mere), ki se pokrivajo iz sredstev, zbranih po ZURE. Za javne pozive, ki bodo omogočali kreditiranje
določenih okoljskih naložb po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,0 %, bo Eko sklad evidenčno
upošteval fiksni pribitek, kot ga ima v času objave javnega poziva obrestna mera za istovrstne
kreditojemalce za druge okoljske naložbe.
Eko sklad pridobiva prihodke za refundacijo stroškov za izvajanje programa po ZURE, ki so izkazani na
Prihodkih od prodaje blaga in storitev, in so za leto 2022 predvideni v višini letno 43 % predvidenih
stroškov plač in prispevkov, materialnih stroškov in obrabnine osnovnih sredstev. Na tem kontu so
prikazani tudi prihodki za storitve pri kreditiranju v skladu s sprejetim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Za izvedbo programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe so predvideni Transferi iz
državnega proračuna, ki v letu 2022 pokrivajo letno 25 % delež stroškov plač in prispevkov, materialnih
stroškov in obrabnine osnovnih sredstev Eko sklada.
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Eko sklad izkazuje druge nedavčne prihodke v višini izplačanih nepovratnih finančnih spodbud po
ZURE, v okviru drugih nedavčnih prihodkov pa so evidentirana tudi nadomestila za upravljanje s sredstvi
za sanacijo skladno z ZRud-1. Eko sklad ima poleg tega prihodke iz naslova vračil danih posojil ECS iz
Phare sredstev ter predvideva prihodke kohezijskih sredstev za stroške izvedbe programa ZERO500 in
sredstva iz sredstev Sklada za podnebne spremembe in proračuna EU za LIFE C4C.
Finančni načrt Eko sklada za leto 2022 predvideva 55.190.482 EUR skupnih prihodkov. Predvidene
prihodke sestavljajo prihodki od obresti v znesku 1.650.000 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev
so predvideni v višini 1.750.000 EUR. Drugi nedavčni prihodki se načrtujejo v višini 50.300.000 EUR in
so prikazani v višini, kot se predvideva izplačilo nepovratnih sredstev, ki izplačana na podlagi ZURE,
poleg tega pa vključujejo tudi prihodke iz nadomestil za upravljanje s sredstvi rudarskih sanacnin.
Finančni načrt obenem za leto 2022 predvideva transferne prihodke iz državnega proračuna v višini
1.130.570 EUR. Tu so vključena sredstva za pokrivanje stroškov Eko sklada za izvedbo pogodbe SPS v
višini 990.000 EUR, (pokritje dodatnih 4 zahtevkov iz leta 2021, ki niso bili povrnjeni zaradi pozno
sprejetega Rebalansa 2021, kot je opisano v poglavju 3.3.), 88.000 EUR za stroške odprave energetske
revščine ZERO ter 52.570 EUR sredstev MOP za izvedbo pogodbe LIFE C4C.
Predvidena so prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada v višini 220.000 EUR za pokrivanje stroškov izvedbe Programa ZERO500. Druga
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 14.912 EUR bodo
namenjena pokrivanju stroškov dela LIFE C4C.
Poleg tega predvideva 125.000 EUR prihodkov iz naslova vračil danih posojil iz sredstev PHARE, ki po
sklepu Vlade RS predstavljajo prihodke Eko sklada.

II. ODHODKI
V finančnem načrtu za leto 2022 so skupni odhodki načrtovani v višini 54.762.031 EUR.
Plače in drugi izdatki zaposlenim so v letu 2022 predvideni v višini 1.813.600 EUR ter prispevki
delodajalca za socialno varnost v višini 284.080 EUR. To vključuje stroške zaposlenih, ki so podrobno
opisani v poglavju 4.1. Kadrovski načrt.
Vključeni so stroški dodatnih zaposlitev: 2 zaposlitvi zaradi povečanega KN (povečanje konec leta 2021),
namesto zaposlenega v nižjem nazivu bo zaposlen informatik z višjim nazivom in 2 rezervni zaposlitvi za
obvladovanje povečanega obsega dela. Poleg tega se plače povečujejo zaradi rednih napredovanj.
Predvideni so stroški redne delovne uspešnosti, povečanega obsega dela skladno z zakonodajo in
izplačilo delovne uspešnosti direktorici, ter nadurno delo, ki je eden od ukrepov zmanjševanja
zaostankov. Med drugimi izdatki zaposlenim je predvidena odpravnina ob upokojitvi in nadomestilo za
uporabo lastnih sredstev pri delu od doma.
Materialni stroški in stroški storitev so v letu 2022 predvideni v višini 2.918.031 EUR in so predvideni 3
% višji, kot so bili za leto 2021. Manjša realizacija v letu 2021 je predvsem posledica epidemije Covid
19, zato predvidevamo, da bomo v letu 2022 lahko nadaljevali z zastavljenim obsegom dela.
Poleg rednih materialnih stroškov so vključeni dodatni stroški najemanja zunanjih sodelavcev v okviru
načrta zmanjševanja zaostankov pri obdelavi vlog v višini 453.800 EUR, kar je opisano v poglavju 4.2.
Načrt dejavnosti za podporo poslovanju. V istem poglavju je opisana informatizacija Eko sklada, kjer se
predvidevajo najete zunanje računalniške storitve, najemnine in licenčnine v višini 553.000 EUR. Med
večjimi predvidenimi stroški so še izobraževanje za nove svetovalce ENSVET v višini 80.000 EUR, ki se
zaradi epidemije Covid 19 ni izvedlo v letu 2021. Med stroške je vključeno plačilo energetskih
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svetovalcev v okviru mreže ENSVET v višini 960.000 EUR (od tega 160.000 EUR za aktivnosti pri
izvajanju Programa ZERO500), ki ga Eko sklad izvaja v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZURE.
Obveznosti za plačila obresti iz naslova najetih kreditov mednarodnih finančnih institucij so v letu 2022
predvidene v višini 75.000 EUR. Oblikovanje dodatnih rezervacij za kreditna tveganja za leto 2022 ni
predvideno.
Tekoči transferi, ki predstavljajo izplačila odobrenih nepovratnih finančnih spodbud, so predvideni v
višini 40.450.000 EUR. Izplačila nepovratnih finančnih spodbud občanom so kot transferi posameznikom
in gospodinjstvom predvidena v višini 30.000.000 EUR. Izplačila nepovratnih finančnih spodbud
privatnim podjetjem in zasebnikom ter javnim podjetjem so predvidena v višini 10.000.000 EUR. Drugi
tekoči domači transferi za izvajanje programa Centra za podpore so predvideni v višini 450.000 EUR.
Investicijski odhodki so za leto 2022 načrtovani v višini 221.320 EUR. Za nakup opreme je predvidenih
74.820 EUR in 146.500 EUR za nakup nematerialnega premoženja, predvsem v povezavi z
informatizacijo Eko sklada (poglavje 4.2.).
Investicijski transferi so predvideni v višini 9.000.000 EUR.
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Finančni načrt Eko sklada za leto 2022 predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 428.451
EUR. Iz presežka prihodkov nad odhodki bo predvidoma pokrita že plačana in pripisana revalorizacija za
kredite, ki se obrestujejo z obrestno mero, katere spremenljivi del je TOM. Če pa bo plačana
revalorizacija presegla doseženi presežek prihodkov nad odhodki, bo le ta pokrita iz nerazporejenega
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
S finančnim načrtom za leto 2022 je predvidenih 32.000.000 EUR prejetih vračil danih posojil.
Predviden je priliv v višini 300.000 EUR iz kupnin iz naslova privatizacije.
V. DANA POSOJILA
Finančni načrt za leto 2022 predvideva 34.000.000 EUR izplačanih posojil.
Predvideva se, da bo v letu 2022 višina danih posojil, za 1.800.000 EUR višja kot višina vrnjenih posojil
in priliva iz kupnine iz naslova privatizacije.
C. RAČUN FINANCIRANJA
VI. ZADOLŽEVANJE
Eko sklad ne predvideva dodatnega zadolževanja.
VII. ODPLAČILA DOLGA
V letu 2022 se bo odplačala glavnica tretjega kredita EIB v višini 5.000.000 EUR.
VIII. POVEČANJE OZIROMA ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH IN NETO
FINANCIRANJE
Za leto 2022 je predvideno zmanjšanje sredstev na računih v višini 6.271.549 EUR.
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Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana
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Številka:
Datum:

47602-12/2022/4
10. 5. 2022

Na podlagi četrte alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,
8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), 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, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in
44/22 – ZVO-2) je Vlada Republike Slovenije na 374. dopisni seji dne 10. 5. 2022 pod točko 11
sprejela naslednji sklep

SKLEP:
1.

Vlada Republike Slovenije je sprejela 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 je določila, 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.

Mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Priloga:
–
Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za
leto 2022

Prejmejo:
–
Ministrstvo za okolje in prostor
–
Ministrstvo za finance
–
Ministrstvo za infrastrukturo
–
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
–
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

