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Razpoložljiva sredstva do 2030
cca. 12 mlrd €
Skupna kmetijska politika
1,6 mlrd €

Večletni finančni okvir 2014-20
1,5 mlrd €
React-EU
NOO - nepovratna sredstva
1,6 mlrd €

Večletni finančni okvir
2021-27
3,2 mlrd €
NOO – posojila
3,6 mlrd €

Do kdaj je čas za porabo sredstev?

Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2014-2020 1/4
PN 04.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega
upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v
javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem
sektorju
Javne stavbe
- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in
uporabi občin JR JOB 2021 – odprt do novembra 2021 (21,250
mio EUR EU del)
- Že zaključeni JR JOB – 53 operacij v skupni vrednosti 14,170 mio
EUR EU del
- Operacije energetske prenove stavb v lasti Republike Slovenije
26 operacij širšega in ožjega javnega sektorja v skupni vrednosti 21,290
mio EUR EU
- FI: kreditna sredstva: 25 mio EUR EU del

Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
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PN 04.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega
upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v
javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem
sektorju
Stanovanjske stavbe
-

Projekti CTN – ukrepi energetske učinkovitosti v stanovanjskih
stavbah v pretežni lasti mestnih občin

8 zaključenih operacij, skupaj 1,284 mio EUR EU del

-

ZERO 500-program zmanjševanja energetske revščine

5 mio EUR EU del

Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2014-2020 3/4
PN 04.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz
obnovljivih virov
- daljinsko ogrevanje na lesno biomaso:
zaključeni JR: več kot 30 operacij v skupni vrednosti 11,2 mio EUR
EU del
JR DO OVE 2021 odprt do septembra 2021, 16mio EUR EU del
- sončna energija
zaključen JR: več kot 50 operacij v skupni vrednosti cca 4mio EUR
EU del
JR SE OVE 2021 odprt do februarja 2022, 5 mio EUR z možnostjo
povečanja obsega sredstev
- vetrna energija
JR VE OVE 2021 odprt do septembra 2021, 4mio EUR EU del

Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2014-2020 4/4
PN 04.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki
delujejo pri nizkih in srednjih napetostih
Izvajajo se tri operacije, izbrane v okviru JR PŠ EE 2017: montaža
pametnih števcev (Elektro primorska, Elektro Ljubljana in Elektro
Maribor)
Ciljna vrednost do leta 2023: priključenih 321.859 porabnikov

Operativni program Evropske kohezijske politike 2021 2027 – navezava ciljev politik in specifičnih ciljev na
resorne politike
a) Skozi omogočitvene pogoje (strateške podlage resornih politik)
b) Skozi predloge ukrepov za izvajanje ciljev politik (pripravljen v sodelovanju z ministrstvi)

CP1: Pametnejša Evropa
s spodbujanjem
inovativne in pametne
gospodarske
preobrazbe:

CP2: Bolj zelena,
nizkoogljična Evropa

CP3: Bolj povezana
Evropa

CP4: Bolj socialna
Evropa z izvajanjem
evropskega stebra
socialnih pravic

a) Zaposlovanje;
a) Energetska učinkovitost;
a) RRI (raziskave, razvoj,
inovacije);

b) Obnovljivi viri;
c) Pametni energetski
sistemi;

b) Digitalno;
c) Podjetništvo (spodbujanje
MSP, novi poslovni modeli);

d) Podnebne spremembe
(tveganja);
e) Vodni viri;

d) Znanje, kompetence in
veščine za S4.

f) Krožno gospodarstvo;
g) Biotska raznovrstnost;
h) Trajnostna urbana
mobilnost.

a) Digitalna povezljivost;
b) TEN-T omrežje;
c) Trajnostna pametna;
d) Mobilnost.

b) Prilagajanje trgu dela,
veščine;
c) Povečanje udeležbe na
trgu dela;
d) Prilagajanje
spremembam, aktivno
staranje;
e) Infrastruktura za
učinkovitejše zaposlovanje
in socialne inovacije;
f) Vseživljenjsko učenje;
g) Infrastruktura za veščine;
h) Socialna vključenost;
i) Deinstitucionalizacija.

CTN1, CLLD,
Dogovori za
razvoj regij

Energetska učinkovitost v VFO 21-27
CP2–Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda
na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno
gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj
SC1- Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
Predvideni ukrepi
- energetska prenova stavb javnega sektorja
-

spodbujanje priprave projektov za energetsko prenovo stavb javnega
sektorja

-

prenova stavb, ki poleg energetske prenove vključuje tudi zahteve
trajnostne prenove (demo projekti)

-

energetska prenova večstanovanjskih stavb (demo projekti)

Obnovljivi viri v VFO 21-27
CP2–Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda
na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno
gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj
SC2- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Predvideni ukrepi
- Spodbujanje prehoda na OVE: sončna , vetrna, geotermalna energija
- Spodbujanje daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje), ki
vključujejo tudi uporabo biomase

Pametni energetski sistemi v VFO 21-27
CP2–Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda
na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno
gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj
SC3- Razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe
energije
Predvideni ukrepi
-

Spodbujanje pametnih energetskih skupnosti

-

Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne
energije iz OVE ter povezovanje omrežij za potrebe
shranjevanja energije

Ključna razvojna področja Načrta za
okrevanje in odpornost
ZDRAVSTVO IN SOCIALNA
VARNOST
K1 Zdravstvo
K2 Socialna varnost in
dolgotrajna oskrba
K3 Stanovanjska politika

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN
VKLJUČUJOČA RAST
K1 RRI – Raziskave, razvoj in
inovacije
K2 Dvig produktivnosti, prijazno
poslovno okolje za investitorje
K3 Trg dela – ukrepi za
zmanjševanje posledic negativnih
strukturnih trendov

180 mio €
povratnih
591 mio €
269 mio € sredstev
nepovratnih
nepovratnih
sredstev
sredstev

530 mio €
povratnih
sredstev

74 mio €
povratnih
sredstev
809 mio €
nepovratnih
sredstev

ZELENI PREHOD
K1 Obnovljivi viri energije in
učinkovita raba energije
K2 Trajnostna prenova stavb
K3 Čisto in varno okolje
K4 Trajnostna mobilnost
K5 Krožno gospodarstvo –
učinkovita raba virov

306 mio €
nepovratnih
sredstev
206 mio € povratnih
sredstev

K4 Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na
področju turizma in kulturne dediščine
K5 Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo poklici
prihodnosti
K6 Učinkovite javne institucije

DIGITALNA PREOBRAZBA
K1 Digitalna preobrazba gospodarstva
K2 Digitalna preobrazba javnega sektorja
in javne uprave
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ZELENI PREHOD – Komponenta 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba
energije v gospodarstvu
Načrtovane reforme:
SKLOP: Obnovljivi viri energije
• Reforma spodbujanja OVE v Sloveniji
• Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja OVE
SKLOP: Energetska učinkovitost v gospodarstvu
Reforma na področju izboljšanja energetske in snovne učinkovitosti v gospodarstvu
Povezani sklopi investicij:
SKLOP: Obnovljivi viri energije
• Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo
novih tehnologij
• Proizvodnja elektrike iz OVE (geotermalne in hidroelektrarne)
• Krepitev distribucijskega omrežja električne energije
SKLOP: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu
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ZELENI PREHOD – Komponenta 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita
raba energije v gospodarstvu
Ocenjeni stroški: ocenejena vrednost investicij je 302 mio EUR brez DDV,
predvideno financiranje iz NOO pa znaša 206 mio EUR, od tega 46 mio EUR
nepovratnih in 160 mio EUR povratnih virov.
Obnovljivi viri energije: ocenjena vrednost investicij je 261 mio z DDV oz. 237
mio EUR brez DDV, predvideno financiranje iz NOO pa znaša 141 mio EUR, od
tega 41 mio nepovratnih in 100 mio EUR povratnih sredstev.
Energetska učinkovitost v gospodarstvu: 65 mio EUR investicij, od tega 5 mio
nepovratnih in potencialno 60 mio povratnih sredstev.
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ZELENI PREHOD – Komponenta 2: Trajnostna prenova stavb
Načrtovane reforme:
Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja
Povezani sklopi investicij:
Trajnostna prenova in upravljanje stavb :
-

stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije covid-19 (npr. policijska,
pravosodna, upravna infrastruktura, civilna zaščita, vojašnice …), 37.000m2

-

stavbe izjemnega družbenega pomena zaradi epidemije covid-19 (zdravstvene
infrastrukture, domovi za starejše občane in vzgojno izobraževalna dejavnost, kultura ...),
52.000m2

-

stavbe izjemnega pomena skupaj: 66,05 mio EUR

-

stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov (posebej
usmerjeno v tehnologije prezračevanja, klimatizacije in digitalnega energetskega
upravljanja); 36.000m2, 10mio EUR

-

energetska prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti; 20.000m2, 5mio EUR in

-

vzpostavitev sistemskega finančnega vira za energetsko prenovo stavb javnega sektorja;
10.000m2, 5 mio EUR za vzpostavitev obn. finančnega vira.

Opomba: vsa navedena sredstva so nepovratna
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ZELENI PREHOD – Komponenta 2: Trajnostna prenova stavb
Ocenjeni stroški: ocenjena vrednost investicij znaša 105,27 mio EUR brez DDV,
V okviru NOO pa je predvideno financiranje v višini 86,05 mio EUR.
-

stavbe izjemnega pomena skupaj: 66,05 mio EUR

-

stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov:
10mio EUR

-

energetska prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti: 5mio EUR

-

vzpostavitev sistemskega finančnega vira za energetsko prenovo stavb
javnega sektorja: 5 mio EUR.

S ciljem celovite obravnave tega področja in doseganja ciljev, se ukrepi NOO
medsebojno dopolnjujejo z ukrepi, financiranimi iz sredstev EKP 2014-2020
(2023), EKP 2021–2027 in IPE 2021–2027, kot tudi del iz REACT EU in
državnega proračuna oz. lastnih sredstev investitorjev.

Hvala za pozornost!

