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Novice na področju energetike: 01. 02. 2022 – 10. 03. 2022 
 

 01.02.2022 – Infrastrukturno ministrstvo objavilo dodatni rok za sofinanciranje 

energetske prenove občinskih stavb 
 

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo spremembo javnega razpisa za 
sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023, 
ki prinaša dodaten rok za prijavo, in sicer lahko vlagatelji zadnje vloge oddajo najkasneje 
do 10. maja 2022. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/infrastrukturno-ministrstvo-
objavilo-dodatni-rok-za-sofinanc 
 

 02.02.2022 – Podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na OVE 
 

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je podaljšalo javni razpis za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021), ki se izvaja v okviru operativnega 
programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Upravičenci – 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki – lahko zadnje vloge oddajo 
najkasneje do 2. junija 2022. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/podaljsanje-javnega-razpisa-za-
sofinanciranje-daljinskega-og# 
 

 09.02.2022 – Skupnosti pomembne za prehod v nizkoogljično družbo  

 
Skupnosti so lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in pomemben člen pri 
krepitvi odpornosti na različne krize. Hkrati so lahko skupnostno vodene podnebne 
pobude, katerih namen je neposredno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zgled 
vladam, da postanejo bolj drzne s svojimi podnebnimi politikami in posameznikom 
odpirajo priložnosti, da sodelujejo pri kolektivnih pobudah. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/skupnosti-pomembne-za-prehod-v-
nizkoogljicno-druzbo# 
 

 22.02.2022 – Na voljo 45 mio EUR za raziskovalne projekte konzorcijev podjetij 

na področju zelenega prehoda 
 

Javna agencija Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije (SPIRIT) je objavila 45 milijonov evrov vreden razpis za sofinanciranje 
izvajanja raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov konzorcijev podjetij, 
usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo.  
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/na-voljo-45-mio-eur-za-
raziskovalne-projekte-konzorcijev-pod 
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 23.02.2022 – V okviru EU sklada Solas na voljo 140 mio EUR podpor za poslovne 

modele za varčevanje z energijo v stavbah 
 

V okviru Sklada za trajnostno energijo Solas ICAV (SSEF) bo na voljo 140 milijonov evrov 
spodbud za projekte, ki bodo podpirali poslovne modele za varčevanje z energijo, 
osredotočene na prenovo obstoječe infrastrukture po vsej Evropi, zlasti stavb, so 
sporočili iz Evropske komisije. Evropska investicijska banka (EIB) je skladu namenila 30 
milijonov evrov. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/v-okviru-eu-sklada-solas-na-voljo-
140-mio-eur-podpor-za-posl 
 

 24.02.2022 – Komisija sprejela nova pravila za podjetja glede spoštovanja 
trajnostnosti; organizacije opozarjajo na vrzeli 

 
Evropska komisija je 23. februarja sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij 
glede trajnostnosti. Cilj predloga je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij 
v vseh globalnih verigah vrednosti. Podjetja bodo morala odkriti in po potrebi preprečiti, 
odpraviti ali ublažiti škodljive vplive svojih dejavnosti na človekove pravice ter na okolje, 
so sporočili iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveni ji. V Focusu nova pravila 
pozdravljajo, a opozarjajo na vrzeli v zakonodaji. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/komisija-sprejela-nova-pravila-za-
podjetja-glede-spostovanja 
 

 24.02.2022 – Eko sklad: Od 1. marca spodbude za toplotne črpalke na vseh 

območjih Slovenije, razen Celja 
 

Zaradi prenehanja veljavnosti odlokov o načrtu za kakovost zraka bodo od 1. marca 
spodbude za toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso, ki jih izdaja Eko sklad, 
možne na celotnem območju Slovenije, razen na območju Mestne občine Celje, kjer je 
omenjeni odlok še vedno v veljavi, so sporočili iz Eko sklada.  
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/eko-sklad-od-1-marca-spodbude-
za-toplotne-crpalke-na-vseh-2 
 

 24.02.2022 – Vlada izdala dopolnjeno uredbo o podporah električni energiji, 

proizvedeni iz OVE in v SPTE 
 

Z uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (OVE) 
in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) se po 
pojasnilu Ministrstva za infrastrukturo (MzI) področje podpor v luči Zakona o 
spodbujanju rabe OVE ureja na »smiselno enak način, kot ga že ureja že uredba o 
podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in v SPTE, pri čemer nudi pravno podlago že 
obstoječi podporni shemi, ki je v skladu z odločitvijo Evropske komisije, z dne 9. avgusta 
2019, podaljšana do 31. decembra 2025. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/vlada-izdala-dopolnjeno-uredbo-o-
podporah-elektricni-energij 
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 25.02.2022 – EU ustanovila evropsko akademijo za baterije 
 

V okviru šestega srečanja na visoki ravni evropskega zavezništva za baterije, na katerem 
so razpravljali o napredku pri razvoju vrednostne verige baterij v Evropi, je bila 
ustanovljena Evropska akademija za baterije. Hkrati je bilo na srečanju ugotovljeno, da 
je, kljub pandemiji in znanim motnjam v oskrbi, EU dosegla nadaljnji napredek pri 
vzpostavljanju inovativne, trajnostne in globalno konkurenčne vrednostne verige 
baterij, so sporočili iz Evropske komisije. 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/eu-ustanovila-evropsko-akademijo-
za-baterije 
 

 04.03.2022 – Eko sklad objavil nove spodbude za pilotne projekte celovite 
prenove večstanovanjskih stavb 

 
Eko sklad je v okviru projekta LIFE IF Care4Climate objavil dva nova javna razpisa za 
pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca 
junija 2022, so sporočili iz Eko sklada. V okviru prvega razpisa bo skupna višina 
nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev znašala 2 milijona evrov, višina 
razpoložljivih sredstev na drugi javni razpis pa bo znašala 0,5 milijona evrov.  
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/eko-sklad-objavil-nove-spodbude-
za-pilotne-projekte-celovite 
 

 08.03.2022 – Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 4. marca objavilo štiri javne 
razpise v skupni vrednosti nekaj več kot 55 milijonov evrov – dva od njih v sodelovanju s 
Slovenskim podjetniškim skladom. Spodbude tudi mladim inovativnim podjetjem s 
potencialom rasti 
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/gospodarsko-ministrstvo-razpisalo-
dobrih-55-milijonov-evrov 
 

 10.03.2022 – V obdobju od 2021 do 2025 bo imel Eko sklad na voljo od 79 mio 

EUR subvencij letno 
 

Vlada je na seji, 9. marca sprejela poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, v obdobju od leta 2021 do leta 2025, ki predstavlja ključne strateške 
usmeritve delovanja Eko sklada v tem obdobju in jo je nadzorni svet Eko sklada 
obravnaval 20. oktobra 2021. Za nepovratna sredstva (subvencije) je v tem obdobju 
predvidenih skupaj od 57 do 79 milijonov evrov letno, so sporočili po seji.  
 
več na: https://www.energetika.net/novice/clanki/v-obdobju-od-2021-do-2025-bo-
imel-eko-sklad-na-voljo-do-79-m 
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