
                                        

 

      

POVABILO na NACIONALNI POSVET 

Potenciali občinskega proračuna za promocijo 

obnovljivih virov energije 

V petek, 8. marca 2019,  
bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18 v okviru sejma DOM  

v dvorani FORUM med 10.30 in 13. uro  
potekal Nacionalni posvet o potencialih občinskih blagajn za promocijo obnovljivih virov energije 

 

TEMA POSVETA 

Aktivnosti na področju širjenja rabe obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) 
so na področju energetike ključnega pomena za uspešen prehod v trajnostno družbo. Trajnostni razvoj 
s trdnimi temelji lahko gradimo zgolj od spodaj navzgor (bottom-up proces), zato imajo lokalne 
skupnosti kot najmanjši povezovalec ljudi z voljenim vodstvom pri tem najpomembnejšo vlogo. 
Lokalne skupnosti imajo na voljo več posrednih in neposrednih ukrepov za URE in promocijo OVE. 
Bistveno pri izvajanju teh ukrepov je, da občani lahko vidijo vzor v lokalni skupnosti pri doseganju 
trajnostnih ciljev, tako z investicijami kot dejanji, kar je edina trdna in verodostojna podlaga za 
motivacijske ukrepe za svoje občane, da jo posnemajo ali celo presežejo. 

Za izvajanje motivacijskih ukrepov za občane je mogoče zagotoviti oz. alocirati sredstva v občinskem 
proračunu. Vsekakor je nujno vsaj v prvem koraku iskati vstopne vire. Že v drugem koraku je mogoče 
iz ustvarjenih prihrankov zagotavljati vire za izvajanje nadaljnjih ukrepov. A je za prvi korak potrebno 
sprejeti odločitev. To pa je mogoče zgolj in samo takrat, ko ima odločevalec pred seboj vizijo in jo je 
sposoben tudi predstaviti.  

V Sloveniji se lokalne skupnosti zelo zadržano odločajo za ukrepe na področju URE in promociji OVE 
zaradi sorazmerno visokih vstopnih stroškov in nerazumevanja prihrankov, ki sledijo vložkom. Manjka 
znanja na področju načrtovanja in izvedbe tovrstnih projektov, prav tako nastajajo težave pri 
koordiniranem pristopu na energetskem področju, zlasti pri iskanju sinergije, ki praviloma ustvarja 
šedodatne pozitivne učinke in je mogoča zgolj v primeru učinkovitega energetskega managementa. 
Zato je nujno ozaveščanje odločevalcev in informiranje in delitev primerov dobre prakse. 

 



                                        

 

 

Med manj znanimi in uporabljanimi potenciali so sicer okrnjene, a ne zanemarljive možnosti davčnih 
spodbud občinskega proračuna za promocijo obnovljivih virov energije. Na podlagi skrbne analize 
dejanskega stanja v občini in analize lokalne davčne politike v Sloveniji je mogoče pripraviti nabor 
učinkovitih fiskalnih ukrepov v skladu s strategijo občinskega razvoja. Zaradi nepriljubljenosti davčnih 
ukrepov na splošno in v izogib nasprotnim učinkom ukrepov je bistveno, da se kumulativno davčno 
breme na občane ne spremeni, se pa diskriminira in segregira v korist tistih občanov, ki uporabljajo 
OVE.  

VSEBINA POSVETA 

Posvet bo v prvem delu namenjen podrobnejši seznanitvi z namenom in cilji projekta Lokalne politike 
za zeleno energijo (LOCAL4GREEN) iz programa Interreg Mediteran, predstavitvi metodologije pristopa 
k preoblikovanju fiskalne politike za spodbujanje rabe OVE in konkretnega prikaza nabora možnih 
davčnih ukrepov potencial občinskega proračuna za promocijo OVE, ki smo ga oblikovali na osnovi 
analize stanja v Sloveniji. Strategija davčnega spodbujanja občanov za promocijo in širšo rabo OVE v 
posamezni občini lahko temelji na dveh pristopih:  

 pozitivna davčna diskriminacija izhaja iz naziva spodbud, ki jih je mogoče alocirati iz siceršnjih 
davčnih prihodkov posamezne občine in ne vodijo v dodatno davčno obremenitev prebivalcev 
te iste občine; 

 negativna davčna diskriminacija izhaja iz dodatnega davčnega bremena, ki ga plačujejo tisti, ki 
ne sledijo izvajanja strategije OVE in se iz njihovih prispevkov alocirajo sredstva, ki jih nato 
namenjamo v ukrepe spodbujanja OVE. 

Metodologija izhaja iz dveh predpostavk, ki definirata prožnost pri dodatni davčni obremenitvi bodisi 
fizičnih kot tudi pravnih oseb in se nanašata na koeficient razvitosti posamezne občine. 

Drugi del posveta bo namenjen predstavitvi dejavnosti in načrtov na področju rabe OVE v sodelujočih 
pilotnih občinah, tj. Grosuplju, Ivančni Gorici, Kamniku, Kočevju, Kranju, Križevcih, Lenartu in 
Trebnjem. Sodelujoči bodo opredelili ovire in težave, predvsem pa možnosti in načine, kako v 
posameznem okolju izrabiti identificirane fiskalne potenciale skozi konkretne ukrepe in prilagojene 
mehanizme za spodbujanje rabe OVE v javnem in zasebnem sektorju. 

SODELUJOČI IN VABLJENI UDELEŽENCI 

Na dogodku bodo uvodoma predstavljeni izsledki in mnenja strokovnjakov Gradbenega inštituta 
ZRMK, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in predstavnikov pilotnih občin. 

Na posvet so vabljeni predstavniki občin, lokalne energetske agencije, energetski menedžerji, 
upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost 
sodelovati v razpravi. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije 
dogodka prijavite. 

Prijave sprejemamo preko spletne prijave TUKAJ (http://tiny.cc/l73j3y), e-pošte: 

usposabljanje@gi-zrmk.si ali QR kode do 7. marca 2019. 

 

Vljudno vabljeni. 

https://docs.google.com/forms/d/19Hd9ujid5teg6cFyuUb83nO7DAhQ92-lNFwI5_0fLHY/edit
http://tiny.cc/l73j3y
mailto:usposabljanje@gi-zrmk.si

