
                                                                                                                                     

                                                           
1  Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-

skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalcev ni dovolj podatkov.  

METODOLOŠKA POJASNILA - FINANČNI VZVOD SPODBUD V JAVNEM SEKTORJU 

 Sektor: stavbe 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: EUR/EUR 
Cilji povzeti po 
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) 

(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf) 
Metodologija izračuna 
Kazalec finančni vzvod spodbud v javnem sektorju je definiran kot razmerje med vrednostjo nepovratnih sredstev, ki 
so namenjena zmanjšanju rabe energije in s tem emisije CO2 v javnem sektorju v okviru različnih programov, in 
vrednostjo investicij v ukrepe URE in izrabe OVE, ki so jih ta nepovratna sredstva spodbudila. Za izračun kazalca, ki 
se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki: 

 letna vrednost nepovratnih sredstev (EUR), namenjenih ukrepom URE in OVE v javnem sektorju. Znesek je 
izračunan kot vsota vrednosti spodbud, ki so bile v okviru različnih programov izplačane javnemu sektorju za 
izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe OVE. Podatki se nanašajo na že izvedene projekte. Zaradi 
pomanjkljivih podatkov, so za projekte iz OP EKP upoštevani podatki o dodeljenih namesto realiziranih 
nepovratnih sredstvih; 

 letna vrednost investicij (mio EUR), ki so jih dodeljena nepovratna sredstva spodbudila. Znesek je izračunan 
kot vsota vseh naložb, spodbujenih z nepovratnimi sredstvi v okviru različnih programov. Podobno kot pri 
nepovratnih sredstvih se tudi pri investicijah podatki nanašajo na že izvedene projekte, investicije pa so 
predstavljene z vrednostmi upravičenih stroškov projektov. Pri projektih, ki so bili podprti s sredstvi 

Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI v obdobju 20072013, podatki o dejanski vrednosti upravičenih 
stroškov po izvedbi projekta niso bili na voljo, zato je bila letna vrednost investicij ocenjena kot vsota 
vrednosti vseh investicij, določenih v pogodbah, znižana za prihranek nepovratnih sredstev. Za projekte iz 
OP EKP so zaradi pomanjkljivih podatkov upoštevani upravičeni stroški, predvideni v prijavah. 

Število programov, v okviru katerih so na razpolago spodbude, se lahko od leta do leta razlikuje. 
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba ločeno preučiti finančne vzvode spodbud, ki so javnemu sektorju na voljo 
v okviru različnih programov, trenutno torej finančne vzvode spodbud za javni sektor Kohezijskega sklada, Eko 
sklada, brez kreditiranja okoljskih naložb, in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec finančni vzvod spodbud v javnem sektorju je prikazan v tabeli 
(Tabela 1).  
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za finančni vzvod spodbud v javnem sektorju 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Vrednost nepovratnih sredstev:    

 programi Eko sklada 

 programi Kohezijskega sklada 

 programi Evropskega Sklada 
za regionalni razvoj 

EUR Eko sklad 
MzI  
različno 

marca za preteklo leto 
po razpisih1 
ni podatka 

Vrednost investicij:    

 programi Eko sklada 

 programi Kohezijskega sklada 

 programi Evropskega Sklada 
za regionalni razvoj 

mio EUR Eko sklad 
MzI  
različno 

 

marca za preteklo leto 

po razpisih1 

ni podatka 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 21. 2.2019 
Podatki za obdobje: 2012−2017; podatka za leto 2016, ko ni bila končana nobena naložba v URE in OVE, ki bi bila 
podprta z nepovratnimi sredstev, ni bilo mogoče oceniti 

http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1
http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf


 

Geografska pokritost: Slovenija 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 

Za projekte, ki so bili podprti s sredstvi Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI v obdobju 20072013, je bila letna 
vrednost investicij ocenjena kot vsota vrednosti vseh investicij, določenih v pogodbah, znižana za prihranek 
nepovratnih sredstev. Za projekte iz OP EKP so bila upoštevana dodeljena, namesto realizirana nepovratna sredstva, 
namesto dejanskih upravičenih stroškov pa upravičeni stroški, predvideni v prijavah. Projekti iz OP EKP so bili po letih 
porazdeljeni glede na predviden zaključek operacije iz prijave in ne glede na leto, ko je bilo izvedeno zadnje izplačilo 
nepovratnih sredstev. 


