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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB Z ODGOVORI K 
AKCIJSKEMU NAČRTU ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2017 -2020 

Oktober 2017 

 

Št. strani, 
odstavek 

Pripomba/ utemeljitev /predlog Odgovor 

Str 34, 
tabela 16, 
ukrep H.5 

Predlagamo, da se kot izvajalca usposabljanj določi Borzen kot 
nevtralno institucijo. 

Predlog ni upoštevan. Dejavnosti organizatorja trga in Centra za podpore so 
opredeljene z Energetskim zakonom EZ-1. Trenutno ni pravnih podlag za 
določitev Borzena kot izvajalca certificiranja strokovnjakov. Izvajalec 
certificiranja se izbere z javnim razpisom. 

Str 36, 
tabela 17, 
ukrep H.l 

Predlagamo, da se kot izvajalca usposabljanj ter organizacije pilotnih 
projektov določi Borzen kot nevtralno institucijo ter upošteva izkušnje, ki 
jih je Borzen že pridobil z izvedbo demonstracijskih obnov v okviru 
izvajanja nalog po 351. členu EZ-1 ter projekta PEEM. 

Predlog ni upoštevan. Izvedba pilotnih projektov energetske prenove 
stanovanjskih stavb po modelu energetskega pogodbeništva in po merilih 
skoraj nič energijske prenove je predvidena na prednostni osi 4 v OPEKP in 
v pristojnosti MzI. 
Energetski zakon EZ-1 Centru za podpore naloge priprave in izvajanja 
programov za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih 
skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za 
učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov. 
Nadgradnja ukrepa predvideva vzpostavitev sistem izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh priprave in izvedbe projekta EPO (naročniki, 
ponudniki, pospeševalci, izvajalci meritev in verifikacije prihrankov idr.). Gre 
za izobraževanja in usposabljanja o izvedbenih vidikih projektov EPO (o 
postopkih, koordinaciji EPO, pravnih vsebinah, ekonomsko vrednotenje…) in 
ne za izobraževanje o koristih in praktičnih vidikih uporabe tehnologij URE in 
OVE. 

Str 41, 
tabela 24, 
ukrepi G.6 
do G.9 

Zelo smiselno se nam zdi, da način odločanja v večstanovanjskih 
stavbah uredi na način, ki ne ovira projektov energetske prenove. 
Štejemo pa, da bodo znale komercialne banke same - na podlagi 
urejene pravne situacije - razviti ustrezne produkte. Bistveno je torej, da 
se na ravni odločanja stavbe zagotovi ustrezen pravni okvir odločanja, 
možnost uporabe sredstev rezervnega sklada za poplačilo posojila ter 
zagotovi »vsem etažnim lastnikom« v razmerju do banke sposobnost 
biti stranka (dodelitev davčne številke stavbi). 
Fokus na celovito pravno ureditev (stanovanjski zakon, stvarnopravni 
zakonik, po potrebi zakonodaja, ki ureja bančne storitve in davčna 
zakonodaja), manj na strogo finančni (komercialni element). 

Predlog ni upoštevan. Ureditev pravnih podlag za odločanje v 
večstanovanjskih stavbah je že predvidena v ukrepu G.7 - Pravne podlage 
za odločanje v večstanovanjskih stavbah. 
Izobraževanje komercialnih bank je pomembno saj se nekateri programi SID 
banke izvajajo preko komercialnih bank. Izobraževanje komercialnih bank je 
pomembno za vzpostavitev širšega razumevanja področja URE in konceptov 
EPO. 

 Smiselno bi bilo poudariti razvoj elektro mobilnosti, saj je to področje Predlog ni upoštevan. Predlagani poudarki so že vključeni v ukrepe AN URE 
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Promet premalo poudarjeno. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da razvoj e-
mobilnosti pomeni tudi izpad trošarin iz naslova pogonskih goriv, zato je 
potrebno predvideti tudi razvoj v tej smeri. 

na osnovi sprejetih programov za sektor promet in upoštevaje kriterije 
stroškovne učinkovitosti (glej P.3 Spodbujanje izboljšanja učinkovitosti vozil, 
vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv z nizkimi emisijami CO2, in sicer v 
okviru naslednjih aktivnosti: Finančne spodbude za vozila z nizkimi 
emisijami; Spodbujanje učinkovitosti vozil in rabe goriv z nizkimi emisijami v 
okviru davka na motorna vozila in drugih dajatev; Informacije o rabi goriva za 
vozila; Finančne spodbude za infrastrukturo za alternativna goriva in 
elektromobilnost; Zeleno javno naročanje). Večji poudarek pa bo potreben 
za obdobje po letu 2030. 

Str 75, 
tabela 34, 
ukrep V.3 

Navedene aktivnosti rednega spremljanja podporne sheme se že 
izvajajo, ne gre za nadgradnjo kot je to opredeljeno v dokumentu. 

Predlog ni upoštevan. Tabele z opisi ukrepov se delijo na »obstoječe« in 
»nove«. V primeru nadgradnje obstoječih ukrepov je v tabeli (stolpec 
Program / Nadgradnja) vedno dodatno zapisano, da gre za nadgradnjo. V 
primeru ukrepa V.3 ni pripisa, da gre za nadgradnjo, opisan je le program in 
ustrezna opozorila. 

Str 85 Na postavki H3 so napačno navedene višine sredstev za programe po 
351 členu EZ-1 (Borzen - informacijske dejavnosti). 
 
Uskladitev s potrjenimi višinami oziroma prilagoditev na nove, dodatne 
aktivnosti po AN URE. 
 
 

Predlog je upoštevan. Namesto zneska 250.000 vstavljen znesek 260.000. 
Vir: Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2017, str.36, 
https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/PFN%20sprejet%20na%20
Vladi_za%20splet.pdf 
Za druge tekoče domače transfere za izvajanje programov splošnega 
informiranja, ozaveščanja in usposabljanja različnih ciljnih skupin o koristih in 
praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in 
za uporabo obnovljivih virov je predvidenih 260.000 EUR. Omenjene 
programe bo skladno s 351. členom Energetskega zakona pripravljal in 
izvajal Center za podpore. 

 
Str 26, 
tabela 11, 
in Str 39, 
tabela 22, 
ukrep V.6 

Predlagamo, da se kot izvajalca usposabljanj določi Borzen kot 
nevtralno institucijo. 

Predlog ni upoštevan. Nadgradnja ukrepa predvideva vzpostavitev sistem 
izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh priprave in izvedbe 
energetskih pregledov (naročniki, ponudniki, ponudniki opreme in storitev, 
izvajalci meritev in verifikacije prihrankov, idr.). Gre za izobraževanja in 
usposabljanja o izvedbenih vidikih energetskih pregledov (o postopkih, 
koordinaciji, metodologijah izračuna prihrankov, ekonomskem 
vrednotenju…) in ne za izobraževanje o koristih in praktičnih vidikih uporabe 
tehnologij URE in OVE. 

Str 32, 
tabela 15, 
ukrep H.4ain 
izobraževanja 

Predlagamo, da se med pristojne institucije doda tudi Borzen, ki s 
svojim programom informiranja in ozaveščanja cilja tudi na otroke in 
mladino, ki so vključeni v izobraževalni proces. 

Predlog ni upoštevan. Vključevanje vsebin URE v širši proces razvoja vzgoje 
in izobraževanja je v okviru tega ukrepa omejen izključno na vzgojne in 
izobraževalne procese, ki so v domeni MZIŠ. 

I.3 Finančne 
spodbude za 
povečanje 

Nadgradnja bi obsegala spodbude za uvajanje sistemov upravljanja z 
energijo v MSP, od leta 2018 dalje. 
Dopolniti vsebino glede pilotnega projekta. 

Predlog je upoštevan. 

https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/PFN%20sprejet%20na%20Vladi_za%20splet.pdf
https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/PFN%20sprejet%20na%20Vladi_za%20splet.pdf
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učinkovitosti in izrabo 
OVE v industriji, str. 
26, tabela 10 
 

V okviru nadgradnje se navaja vzpostavitev sheme, kjer naj bi prva faza 
obsegala zagon pilotnega projekta. 
Kaj naj bi to bilo in kaj naj bi bila shema ? 
Eko sklad je v letu 2017 začel s spodbudami za MSP za izvedbo 
energetskih pregledov – popraviti tekst na str. 25. 

G.5 Energetsko 
svetovalna mreža za 
občane – ENSVET, 
str. 32, tabela 15 

G5, dodati alinejo. 
V četrti alineji črtati vsebino v oklepaju nadomestiti s predlaganim.  
•razvoj storitev ENSVET v smeri večje prijaznosti uporabnikom 
… »dodatnimi svetovalnimi storitvami (nadzor izvedbe ukrepov, ogled 
na terenu, idr..)« 

Predlog je upoštevan. 

G.5 Energetsko 
svetovalna mreža za 
občane – ENSVET, 
str. 40, tabela 23 

Doda se nova alineja in prva alineja dopolni. 
- Prenova celostne grafične podobe in promocije 

Oblikovanje interaktivnega spletnega informacijskega portala z 
enostavnim spletnim naročanjem na svetovanje 

Predlog je upoštevan. 

G.6 Instrumenti za 
financiranje prenove v 
stavbah z več lastniki 
(in G.9), str. 41, tabela 
24 

Med pristojne institucije navesti tudi Eko sklad.  
Cilj Eko sklada je oblikovati konkurenčno ponudbo za finančne produkte 
za investicije v URE in OVE. 

Predlog je upoštevan. 

Str. 42 Dopolniti stavek: »Skladno z AN URE, od leta 2016 Eko sklad usmerja 
občane v celovito energijsko prenovo stanovanjskih stavb, tako da so 
nepovratne finančne spodbude višje v primeru hkratne izvedbe treh ali 
več ukrepov OVE in URE” z naslednjim : 
..ter v primeru bolj kakovostne izvedbe obnove stavb (npr. celovite 
obnove, projektantskega nadzora). 

Predlog je upoštevan. 

Poglavje 3.2.5, , str. 
43 

Stavek je nejasen: Eko sklad zagotavlja nepovratna sredstva za 
financiranje prenov stavb za stanovanjski sektor MSP v 
večstanovanjskih stavbah in tudi deloma za prenove javnih stavb. 
Eko sklad zagotavlja nepovratna sredstva za financiranje prenov stavb 
za stanovanjski sektor, MSPje, v večstanovanjskih stavbah in tudi 
deloma za prenove javnih stavb.  

Predlog je upoštevan. 

Poglavje 3.3.1, str. 44 Eko sklad je v lanskem letu objavil poziv za spodbude za energetsko 
obnovo stavb MORSa, letos pa je predviden še poziv za delne obnove 
stavb ministrstev. 
V PFN 2017 Eko sklada (https://www.ekosklad.si/o-eko-
skladu/publikacije):  Nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih 
virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb javnega sektorja. 
Za investicijsko zahtevne naložbe energijske obnove stavb javnega 
sektorja so na voljo kohezijska sredstva, nepovratna sredstva Eko 

Predlog je upoštevan. 
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sklada pa so predvidena za finančno manj zahtevne naložbe, ki bodo 
vključevale enega ali pa več posameznih ukrepov učinkovite rabe in 
rabe obnovljivih virov energije pri obnovi starejših stavb v lasti občin in 
Republike Slovenije. 

J.2 Finančne 
spodbude za celovito 
energetsko prenovo in 
trajnostno gradnjo 
stavb v javnem 
sektorju, str. 47, tabela 
25 

Dopolniti s spodbudami Eko sklada za MORS in stavbe ministrstev 
(zgoraj) ter s krediti in nepovratnimi spodbudami Eko sklada za nove 
naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb. 

Predlog je upoštevan. Nov opis ukrepa J.2: Finančne spodbude za 
financiranje naložb celovite energetske prenove stavb in gradnje skoraj nič 
energijskih stavb v javnem sektorju so predvidene znotraj Kohezijskega 
sklada in sredstev Eko sklada (nepovratna in povratna sredstva). Predvideno 
je, da se del naložb financira s strani zasebnih virov. Za povečanje učinka 
javnih sredstev se načrtuje pospešen zagon mehanizma energetskega 
pogodbeništva. Kjer so projekti energetske sanacije javnih stavb zaradi nizke 
donosnosti nezanimivi za zasebne investitorje, se vzpostavi model delnega 
energetskega pogodbeništva, za katere Eko sklad nudi finančne spodbude. 
Dodane so tudi ciljne skupine: Ministrstva, ki niso upravičena do kohezijskih 
sredstev (npr. MORS) / Eko sklad. Manj zahtevne (delne prenove) zajema 
ukrep J.4 Finančne spodbude za učinkovito rabo energije v javnem sektorju: 
Priprava programa financiranja ukrepov delne energetske prenove stavb 
javnega sektorja (pri stavbah, kjer celovita prenova ni upravičena). 

Tabela 25, J.4, str. 8 Med pristojnimi institucijami navesti Eko sklad. Predlog je upoštevan. 

Poglavje 3.3.2, str.49 Navesti zgoraj navedene aktivnosti Eko sklada na področju stavb 
javnega sektorja. 

Predlog je upoštevan. 

Tabela 30, I.3, str. 54 Eko sklad ima v pripravi javni poziv za Nepovratne finančne pomoči 
pravnim osebam za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in 
učinkovite rabe energije v stavbah in procesih, v okviru katerega se 
bodo spodbujali Ure in OVE ukrepi (izolacije stavb, zamenjave oken, 
kurilnih naprav, toplotne postaje, vgradnja sprejemnikov sončne 
energije, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 
v stavbah,  izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 
vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave, vgradnja 
energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih 
pretvornikov ter uvedba sistema upravljanja z energijo.  
Četrta alineja se dopolni oz. izbriše oklepaj. 

Predlog je upoštevan. 

Tabela 32, P1, str. 61 Niti v Programu PS niti v PFN Eko sklada ni predvideno, da bi Eko 
sklad razpisal sredstva za izdelavo CPS za občine. 

Predlog je upoštevan. 

Str. 64, P3, prva 
alineja. 

…po podatkih proizvajalca, največ kot 50 g/km. 
Popravi v »manj kot 50 g/km» 

Predlog je upoštevan. 

Str. 65, P3 Med pristojnimi institucijami navesti Eko sklad. Predlog je upoštevan. 

Str. 75, Tabela 35, D.2 Spodbujanje DO se izvaja še iz OP EKP in s strani zavezancev po 
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije. 

Predlog je upoštevan. 
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TABELA 37: Viri javnih 
sredstev za 
financiranje ukrepov 
AN URE 2020 po 
ukrepih - Prispevek 
URE, str. 85 

Eko sklad bo za ukrepe J3 in J4 v 2017 razpisal 8 mio EUR sredstev in 
ne 21 mio EUR. Za obdobje 2018-2020 se lahko navedejo predvidena 
sredstva iz dokumenta POSLOVNA POLITIKA EKO SKLADA, 2016 – 
2020, sprejeta na Vladi RS 
(https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/media/POSLOVNA%20P
OLITIKA%202016%20-%202020%20za%20spletno%20stran.pdf). V 
PFN 2017 
(https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/PFN%20sprejet%20n
a%20Vladi_za%20splet.pdf), str. 13, je tudi navedeno: Glede na to, da 
v obdobju 2014-2016 ciljni prihranki energije z dodeljenimi nepovratnimi 
sredstvi Eko sklada niso bili doseženi, bo Eko sklad preveril učinkovitost 
dodeljenih nepovratnih sredstev glede na prihranke energije pri 
posameznih spodbujanih ukrepih v letu 2017, ki zajema v primerjavi s 
preteklimi leti bistveno širši nabor ukrepov in upravičencev do spodbud, 
in na podlagi tega pripravil program izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi o energetski učinkovitosti 2012/27/EU. 
Za obdobje 2018-2020 navesti Poslovno politiko Eko sklada 2016-2020 
ali Program izpolnjevanja obveznosti po Direktivi o energetski 
učinkovitosti 2012/27/EU (v pripravi). 

Predlog je upoštevan za leto 2017. 
Sprememba zneska iz 21 mio EUR na 8 mio EUR za leto 2017. 

 

 

 
 

Predlog ni upoštevan. V poročilu se uporabljajo enote “Wh” razen v primeru 
nacionalnih ciljev ter pri ključnih statističnih podatkih, pri katerih se skladno 
pravilom EU poročanja uporabljajo tudi enote “toe”. 

 

 

 

Predlog je upoštevan. 

 

 

Predlog ni upoštevan. Alineja obnova voznega parka v JPP črtana, niso 
zagotovljena sredstva. 

https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/media/POSLOVNA%20POLITIKA%202016%20-%202020%20za%20spletno%20stran.pdf
https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/media/POSLOVNA%20POLITIKA%202016%20-%202020%20za%20spletno%20stran.pdf
https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/PFN%20sprejet%20na%20Vladi_za%20splet.pdf
https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/PFN%20sprejet%20na%20Vladi_za%20splet.pdf
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Predlog ni upoštevan. Specifične spremembe zakonodaje in različnih 
podpornih metodologij bistveno presega okvir AN URE, ki je predpisan s 
predlogo za pripravo akcijskega načrta. 

 

 
 

Predlog je upoštevan. 

 

 

Predlog ni upoštevan. Ukrep D.1 zasleduje cilje AN OVE in OP EKP. 
Skladno s temi cilji so oblikovane tudi spodbude oziroma je zagotovljeno 
sofinanciranje za sisteme, ki imajo visoke deleže OVE v primerjavi z 
zahtevami EZ-1. 
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Predlog ni upoštevan. Vir sredstev je prispevek k ceni električne energije, 
toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti, Eko sklad pa na 
nacionalni ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Obseg sredstev, ki jih bo podeljeval Eko sklad bo določen v 
finančnem načrtu, ki ga potrdi Vlada RS. Združitev ukrepov D.1 in D.2 ni 
mogoča, tudi smiselna ni – v primeru ukrepa D.1 gre za shemo državne 
pomoči, ki je priglašena pri Evropski komisiji, zakonodajna in izvedbena 
okvira ukrepov pa sta popolnoma drugačna. 

  

 

Predlog ni upoštevan. Vir sredstev je prispevek k ceni električne energije, 
toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti, Eko sklad pa na 
nacionalni ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Vir sredstev za ukrep V.5, in sicer proračun RS, je indirektno 
določen z vrsto ukrepa (strategija, nacionalna toplotna karta) in določitvijo 
izvajalca (MzI). 

 
 

 
 

 

Predlog ni upoštevan.Poglavje 3.7 se ne nanaša izključno na električno 
energijo, kar je razvidno tudi iz poglavij 3.7.1, 3.7.3 in 3.7.4. 

  

 
 

 

Predlog je upoštevan. 
Tekst poglavja je ustrezno urejen. 
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Predlog ni upoštevan. 
Ukrep D.2 bo ovrednoten s poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada. 

Str. 59 Predlagamo, da se ukrep (tretja alineja) spremeni kot sledi: 
-nepovratne finančne spodbude in posojila z ugodno obrestno mero 
financiranja nakupa okolju prijaznejših in energetsko učinkovitejših vozil 
– električnih in hibridnih priključnih vozil ter vozil na stisnjen zemeljski 
plin ter predelava na dvogorivni sistem dizel – zemeljski plin za 
avtobuse in tovorna vozila 
Predlagamo, da so nepovratne finančne spodbude in posojila (ne samo 
posojila) namenjena tudi za predelavo dizlov na dvogorivni sistem dizel 
– zemeljski plin. S tem se znižajo emisije CO2 in druga onesnaževala. 
Ukrep je glede na okoljske učinke ekonomsko zelo učinkovit. 

Predlog ni upoštevan. Ukrep predelave avtobusov in tovornih vozil na 
dvogorivni sistem dizel – zemeljski plin ni ukrep URE: zmanjšanje emisij CO2 
in trdnih delcev v zrak je predmet okoljskih politik. Državne pomoči ni 
mogoče podeliti za nakup predelanih (rabljenih) vozil, sama predelava pa je 
že z ekonomskega vidika zamenjave goriv upravičena. 

Str. 64 Pri ukrepu P 3 (Finančne spodbude za vozila z nizkimi emisijami) 
predlagamo nov ukrep: 
Nepovratne finančne spodbude za nakup osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil in sicer za vozila na stisnjen zemeljski plin ter za 
predelavo avtobusov in težkih tovornih vozila na dvogorivni sistem dizel 
– zemeljski plin 
Spodbujanje vozil na stisnjen zemeljski plin ali predelava na dvogorivni 
sistem dizel – zemeljski plin bi znižalo CO2 emisije in druga 
onesnaževala. 

Predlog ni upoštevan. Nakup osebnih vozil in lahkih tovornih vozil ter 
predelave avtobusov in tovornih vozil na dvogorivni sistem dizel – zemeljski 
plin ni ukrep URE. Zmanjšanje emisij CO2 in trdnih delcev v zrak je predmet 
okoljskih politik. Sama predelava vozila je z ekonomskega vidika upravičena 
zaradi prihrankov pri stroških za gorivo. 

Str. 64 Predlagamo, da se ukrep P 3 (Finančne spodbude za vozila z nizkimi 
emisijami) dopolni.  
Predlog spremembe 4. Alineje: 
predlagamo, da se na degradiranih območjih omogoči nakup vozil na 
stisnjen zemeljski plin tudi za taxi vozila, dostavna vozila in osebna 
vozila in predelava dizel vozil (avtobusi, tovorna vozila) na dvogorivna 
vozila dizel – zemeljski plin 
 
Z uvedbo vozila na CNG bi se na degradiranih območjih izboljšala 
kakovost zraka (podobno kot z uvedbo avtobusov CNG). 
Nekatera dizel vozila še niso zelo stara. Da bi izboljšali kakovost zraka 
in znižali CO2 emisije se predlaga predelavo teh dizel vozil na 
dvogorivni sistem dizel – zemeljski plin. 

Predlog ni upoštevan. Nakup taxi vozil, dostavnih vozil in osebnih vozila vozil 
na stisnjen zemeljski plin na degradiranih območjih ter predelava avtobusov 
in tovornih vozil na dvogorivni sistem dizel – zemeljski plin so ukrepi, ki so 
predmet okoljskih politik. 

Str. 65 Predlagamo, da se ukrep P 3 (Finančne spodbude za infrastrukturo za 
alternativna goriva in elektro mobilnost) dopolni: 

- predlagamo, da se finančne spodbude namenijo tudi za postavitev 

Predlog ni upoštevan. Ukrep postavitev polnilnic na stisnjen zemeljski plin ni 
ukrep URE in je predmet okoljskih in prometnih politik. 
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polnilnic na stisnjen zemeljski plin in sicer za postavitev 20 polnilnic 
CNG do leta 2020 in dodatnih 30 do leta 2030. 
Slovenija na področju števila oziroma gostote CNG polnilnic zelo 
zaostaja za nekaterimi državami kot so Nemčija, Italija, Češka. 
Hkrati UE direktiva zahteva postavitev ustreznega - ustrezno 
število polnilnih mest za CNG v mestnih in primestnih območjih (do leta 
2020) – da bi lahko motorna vozila neovirano krožila, 

- ustrezno število polnih mest  vsaj po obstoječem jedrnem omrežju TEN-
T (do leta 2025), 

- ustrezno število polnih mest na drugih gosto poseljenih področjih (do 
leta 2020). 
Postavitev polnih mest bi imela ugodne posledice na razvoj CNG v 
Sloveniji. Z vozili CNG (Avtobusi, tovorna vozila, osebna vozila) bi lahko 
bistveno izboljšali kakovost zraka in znižali emisije CO2, še posebno po 
tem, ko bi začeli dodajati v plinovodno omrežje obnovljiv metan 
(biometan, sintetični metan, …), kar je že praksa v nekaterih EU 
državah. 

Str. 71 in 72 V točki 3.6.1. je ocenjen potencial SPTE. Dokaj velik je tudi tehnični 
potencial na segmentu gospodinjstva. Ta potencial se bo z razvojem 
tehnologije na tem področju še povečal. 
Do sedaj se SPTE v tem segmentu še ni uveljavil. Gospodinjstva so 
specifična (velikost, …). Zaredi tega predlagamo prilagoditev podporne 
sheme za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE. 
Predlagamo prilagoditev podporne sheme (ali/in uvedbe drugih 
mehanizmov) in sicer tako, da se bodo SPTE začele uveljavljati tudi pri 
gospodinjstvih. 

Predlog ni upoštevan. Obstoječa shema, ki je priglašena pri Evropski 
komisiji, omogoča podpore za vse vrste tehnologij OVE in SPTE le v 
konkurenčnem postopku. 

 


