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 Posebne sheme ali iniciative za projekte energetskega pogodbeništva.   
 

V Sloveniji ni na voljo posebnih shem ali iniciativ za projekte energetskega 
pogodbeništva. Vsak ESCO mora v odnosu do banke izkazovati finančno sposobnost 
oziroma podati garancije, nato se njegov projekt ocenjuje enako kot drugi energetski 
projekti. Potencialna pogodba z javnim sektorjem lahko prinaša samo bonitete pri 
stroških financiranja. 

 
 
 Garancijske sheme za ESCO podjetja 

 
V Sloveniji ni na voljo garancijske sheme za ESCO podjetja. 

 
 
 Razpoložljivi viri financiranja energetskih sanacij javne razsvetljave v okviru 

operativnega programa 2014-2020 
 

V Sloveniji ni na voljo financiranja energetske sanacije javne razsvetljave v okviru 
operativnega programa 2014-2020. Finančna sredstva so bila na voljo v programu 
2013 – 2020. Na voljo bodo finančna sredstva predvsem za nadgradnjo (nadzorno-
regulacijski sistemi). Nekateri programi bodo morda omogočali financiranje energetske 
sanacije javne razsvetljave vendar bo moralo to biti v sklopu širšega projekta, kot na 
primer celovita ureditev mestnega jedra, ki bo vključevala tudi razsvetljavo. 
 
 

 Katere inovativne sheme financiranja so vzpostavljene?   
 

V Sloveniji ni na voljo posebne finančne sheme za projekte energetskega 
pogodbeništva v javni razsvetljavi. 
 
 

 Ali obstajajo kakšna posebna ozka grla v javni razsvetljavi v okviru projektov, ki 
so bili realizirani na podlagi energetskega pogodbeništva (ESCO podjetij) v naši 
državi in kakšne so možne rešitve le-teh?  

 
V Sloveniji obstaja zelo malo ESCO podjetij, ker trg ni razvit. Prav tako smo šele v 
decembru 2014 dobili uradne smernice kako energetsko pogodbeništvo izvajati v 
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Sloveniji. Bilo je tudi nekaj primerov slabe prakse. Predvidevamo, da se bo trg razširil 
šele v letu 2016 ali kasneje, ko bodo banke usposobljene razumeti proces in izvedbo 
EPC projektov in bodo lahko v večjem obsegu financirale podjetja. 

 
 
 Možnosti za ustanovitev regionalnega / nacionalnega sklada za zagotavljanje 

financiranja manjših projektov? 
 

Pogovori o ustanovitvi regionalnega sklada so potekali, vendar se je naše pristojno 
ministrstvo odločilo, da bo strukturne sklade upravljalo centralno, na nacionalnem 
nivoju. Banke v tem trenutku nimajo posebnih shem za financiranje energetskega 
pogodbeništva. 


