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Pripombe na Osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v letih 2013, 2014, 2015 
 
 
Spoštovani! 
 
V skladu s pozivom na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje vam v roku posredujemo 
pripombe in komentarje Plana B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj na 
Osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014, 2015. 
Pripombe so podane v nadaljevanju.  
 
 
 
Splošen komentar 
 
Pozdravljamo namero, da se velik del sredstev Sklada nameni ukrepom učinkovite rabe energije, še 
posebej za zmanjšanje energetske revščine, saj so ukrepi izboljšanja energetske učinkovitosti 
najcenejši in najenostavnejši način zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Prav tako je prav, da se 
večina sredstev namenja ukrepom, ki imajo neposredne učinke na zmanjšanje emisij. 
 
Hkrati pa želimo izpostaviti, da so sredstva iz naslova Sklada lahko oz. bi morala biti namenjena tudi 
za zagotavljanje mednarodne finančne pomoči za podnebne ukrepe v državah v razvoju, ukrepom 
prilagajanja na podnebne spremembe doma ter podpori ukrepom na z vidika doseganja ciljev 
zmanjšanja emisij najbolj problematičnih področjih, kot npr. ukrepom s področja prometa. 
 
Sporno se nam zdi, da je bilo v rabo sredstev Sklada poseženo z Zakonom o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, ki predvideva rabo sredstev (in to velikega 
deleža sredstev) za konkretne investicije velike in finančno dobro stoječe družbe v državni lasti. 
 
Menimo tudi, da bi bilo z vidika finančnih potreb za izvajanje potrebnih ukrepov za doseganje 
sprejetih ciljev in obvez države na področju zmanjševanja emisij, učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije smiselno povečati delež sredstev, ki se iz naslova prihodkov od prodaje emisijskih 
kuponov stekajo v Sklad. To bi bilo še posebej smiselno tudi zaradi trenutno nizke cene emisijskih 
kuponov, predvsem pa zaradi dolgoročnih in multiplikativnih učinkov zgodnjega ukrepanja in 
prehoda v nizkoogljično družbo. Zato predlagamo, da se ob naslednjem spreminjanju zakona o 



izvrševanju proračuna (in ob vsaki nadaljni spremembi) zagotovi namenska raba vseh prihodkov iz 
naslova prodaje emisijskih kuponov. 
 
 
Konkretne pripombe 
 
1.Kriteriji določitve upravičenih namenov porabe sredstev sklada:  
 
Ker so sredstva sklada namenska, naj se prvi od navedenih kriterijev (“izvedba ukrepov omogoča 
doseganje ciljev in obveznosti Republike Slovenije pri izvajanju evropske zakonodaje, prioritetno na 
področjih, kjer ima Republika Slovenija zaostanke pri izvajanju ali so za dosego teh ciljev potrebna 
zajetna finančna sredstva”) spremeni tako, da bo jasno, da se lahko sredstva sklada namenjajo le 
ukrepom, ki prispevajo k naslavljanju podnebnih sprememb. 
Obrazložitev: iz trenutne dikcije se bere, da je za upravičenost rabe sredstev bolj pomembno ali se 
nek ukrep izvaja zaradi grožnje kazni zaradi neizvajanja evropske zakonodaje kot pa zaradi 
naslavljanja podnebnih sprememb. 
 
Dodata naj se kriterija 'stroškovna učinkovitost porabe sredstev' in 'težje zagotavljanje sredstev za 
izvedbo ukrepov iz drugih virov'. 
Obrazložitev: Ker gre za omejena sredstva, je izredno pomembno, da se denar porabi čimbolj 
učinkovito ter za ukrepe, ki jih je sicer težje financirati. 
 
2. Predlog upravičenih namenov rabe sredstev: 
 
K točki 1 - Ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v 
območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje 
obremenjenosti – imamo naslednje pripombe: 

 financiranje ukrepov energetske sanacije stavb v javnem sektorju naj se omeji na finančne 
spodbude za energetsko pogodbeništvo in javno-zasebna partnerstva. V duhu zgornjega 
komentarja o nujnosti čim bolj učinkovite rabe sredstev je prav, da se v javnem sektorju 
izkoristijo možnosti, ki zagotavljajo, da se s čim manjšim vložkom doseže čim večji učinek. 
Sredstva se naj namenjajo za tiste energetske sanacije, ki jih ne bo možno financirati iz 
evropskih virov v naslednji finančni perspektivi.  

 Iz liste ukrepov s področja energetske sanacije stavb, ki se financirajo prednostno, naj se 
izbriše prvih 7 alinej, in se jih nadomesti z novo alinejo 'celostna energetska sanacija stavb'. 
Zaradi učinkovitosti rabe sredstev je smiselno, da se prednostno financirajo celovite 
prenove, saj financiranje posamičnih ukrepov zmanjšuje možne okoljske učinke ukrepov in 
ustvarja nepotrebne administrativne stroške. 

 Skeptični smo tudi do financiranja sistemov daljinskega ogrevanja, saj se le-ti lahko 
financirajo iz sredstev Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020. 

 
K točki 3 - Izvedba objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju HE Brežice: 
kot smo omenili že zgoraj, se nam zdi sporno, da se v rabo sredstev Sklada posega z Zakonom o 
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, dodatno pa menimo, da 
sam zakon ne daje pravne podlage za rabo sredstev za pripravo razpisne dokumentacije za HE 
Brežice in za arheološke raziskave. Zakon namreč določa možnost rabe sredstev le za izvedbo 
objektov vodne in energetske infrastrukture, ter za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno 
zaradi gradnje objektov vodne in energetske infrastrukture. Zato predlagamo, da se ta namen rabe 
sredstev črta iz predloga programa. 



 
K točki 4 - Tehnična pomoč (ozaveščanje, promocija, izobraževanje in usposabljanje v zvezi z ukrepi 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ): v tem delu programa se zelo podrobno navaja ciljne 
skupine programov, nikjer pa ni omenjeno, kdo naj bi te programe izvajal. Prav tako glede na 
opredeljene ciljne skupine ni jasno, zakaj je navedeno, da bo znaten del programa namenjen 
formalnemu usposabljanju. Predlagamo, da se kot možne izvajalce programov izrecno omeni 
nevladne organizacije. Ozaveščanje, informiranja in izobraževanje predstavljajo pomemben del 
aktivnosti nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Za izvajanje teh aktivnosti so nevladne 
organizacije v primerjavi z drugimi akterji tudi najbolj usposobljene in stroškovno učinkovite ter 
imajo največ mednarodnih referenc in izkušenj. 
 
3. Vsebinski razlogi za namensko porabo sredstev: 
 
K razlogom za zagotavljanje namenskosti rabe sredstev naj se doda nova točka, ki kot razlog 
namenske rabe navaja tudi »izpolnjevanje zavez iz mednarodnih podnebnih pogajanj«. Slovenija se 
je kot razvita država v okviru mednarodnih podnebnih pogajanj zavezala, da bo zagotavljala 
finančno podporo podnebnim ukrepom v državah v razvoju. Čeprav za enkrat to še ni zakonska 
obveza, jo bo morala tako ali drugače izpolniti, sredstva Sklada pa so primeren vir. 
 
 
Za mrežo: 
Barbara Kvac, Gorazd Marinček, Anamarija Slabe in Gaja Brecelj 
 


