
PREDLOG

Na podlagi 6. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije 

(Uradni list RS, št. 158/2022) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

O  N A L O Ž B E N I  P O M O Č I  Z A  P O S P E Š E V A N J E  U V A J A N J A  

E N E R G I J E  I Z  O B N O V L J I V I H  V I R O V ,  S H R A N J E V A N J A  I N  

T O P L O T E  I Z  O B N O V L J I V I H  V I R O V

I .  S P L O Š N E  D O L O Č B E

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba v skladu z zakonom določa finančne naložbene pomoči za pospeševanje 

uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja, način dodeljevanja nepovratnih 

sredstev, tehnične specifikacije, pogoje za njihovo dodelitev in vrste dokazil za njihovo 

izkazovanje, upravičence do finančnih pomoči, intenzivnost in vrsto pomoči, poročanje ter 

spremljanje izvajanja ukrepa. 

(2) Ta uredba je izvedbeni akt 6. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih 

cen energije (Uradni list RS, št. 158/2022) (v nadaljnjem besedilu: zakon), v povezavi s 

Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu 

po agresiji Rusije proti Ukrajini 2022/C 426/01 (UL C št. 426 z dne 9. 11. 2022, str. 1) (v 

nadaljnjem besedilu: začasni okvir).

(3) Za vprašanja, ki s to uredbo niso urejena drugače, se uporabljajo predpisi s področja 

državnih pomoči in predpisi s področja spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, ki so opredeljeni v začasnem 

okviru in v predpisih s področja spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.



3. člen

(opredelitev naložbene pomoči)

Naložbene pomoči po tej uredbi se v obliki neposrednih nepovratnih sredstev dodelijo kot 

državne pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, 

obnovljivega vodika, bioplina in biometana iz odpadkov in ostankov, shranjevanje električne 

energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije.

I I .  E N E R G E T S K E  T E H N O L O G I J E  P R O I Z V O D N I H  N A P R A V

4. člen

(proizvodne naprave upravičene do naložbene pomoči)

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in nazivno 

inštalirano moč proizvodne naprave PN (v nadaljnjem besedilu: PN), so do pomoči 

upravičene naložbe v nove PN za proizvodnjo:

- električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije in geotermalne energije z 

inštalirano močjo več kot 50 kW in enako ali manj od 1 MW, oziroma manj od 6 MW če je 

PN v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali energetskih skupnosti;

- električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo več kot 50 kW in enako ali manj 

od 1 MW, oziroma manj od 18 MW če je PN v stoodstotni lasti malih podjetij in 

mikropodjetij ali energetskih skupnosti;

- soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, bioplina, biometana in 

obnovljivega vodika z inštalirano močjo več kot 50 kW in enako ali manj od 1 MW, 

oziroma manj od 6 MW če je PN v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali 

energetskih skupnosti;

- toplote iz OVE, vključno s toplotnimi črpalkami, skladnimi s Prilogo VII k Direktivi (EU) 

2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(99) z inštalirano močjo več kot 50 kW in 

enako ali manj od 1 MW, oziroma manj od 6 MW če je PN v stoodstotni lasti malih ali 

srednjih podjetij ali energetskih skupnosti;

- bioplina in biometana iz odpadkov in ostankov ob spoštovanju trajnostnih meril EU v 

skladu s členom 29 Direktive (EU) 2018/2001 in Uredbo (EU) 2018/841 z inštalirano 

zmogljivostjo enako 25.000 ton/leto ali manj;

- obnovljivega vodika z inštalirano močjo enako 3 MW ali manj ter

- shranjevanje električne energije ali toplote v kombinaciji s proizvodnjo električne energije 

ali toplote iz OVE z inštalirano močjo več kot 50 kW in enako ali manj od 1 MW, oziroma

manj od 6 MW če je PN v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali energetskih 

skupnosti.



III. POGOJI DODELJEVANJA NALOŽBENE POMOČI

5. člen
(intenzivnost državnih pomoči)

(1) Intenzivnost državnih pomoči za naložbe projektov iz 4. člena ne sme presegati:

a) 45 % skupnih stroškov naložbe, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 

odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za 

pomoč dodeljeno srednjim podjetjem.

b) 25 milijonov EUR pomoči posameznemu podjetju in na projekt.

(2) Največjo višino naložbene pomoči izraženo v EUR/kW nazivne moči PN, ki ne presega 

zgoraj navedene intenzivnosti, se na podlagi referenčnih skupnih stroškov naložbe za 

posamezne tehnologije in vrste PN ter glede na rezultate predhodnih pozivov in stanja na 

trgu, določi v vsakokratnem javnem pozivu.

6. člen
(upravičenci)

Upravičenci za dodelitev naložbene pomoči so:

- gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, in

- zadruge po zakonu, ki ureja zadruge.

7. člen
(skupni stroški)

(1) Naložbena pomoč se ne sme kombinirati z drugo pomočjo za iste skupne stroške.

(2) Skupni stroški naložbe so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena za nove PN. 

Naložbene pomoči se ne dodeli za nakup rabljenih, obnovljenih, pilotnih in prototipnih PN.

(3) Skupni stroški so upravičeni, če: 

- so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji 

projekta;

- so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, za 

storitve, ki so bile izvedene; 

- so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.



8. člen
(obdobje upravičenosti stroškov)

(1) Naložbena pomoč se lahko dodeli za naložbe, za katere so se dela začela od dne 20. 

julija 2022 in niso zaključena oziroma PN ni v obratovanju ali priključena na omrežje do 

objave javnega poziva.

(2) Po odločitvi o izbiri iz 21. člena te uredbe morajo biti PN dokončane in morajo začeti 

obratovati v 30 mesecih po datumu dodelitve oziroma v 36 mesecih po datumu dodelitve za 

pomoč za naprave za pridobivanje obnovljivega vodika.

9. člen

(pogoji)

(1) Naložbene pomoči se v postopku javnega poziva dodeljujejo v obliki neposrednih 

nepovratnih sredstev glede na čas oddaje vloge, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

- naložbeni projekt za iste skupne stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči ni

sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU;

- prijavitelj ni podjetje v težavah v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prestrukturiranje 

podjetij v težavah;

- prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe 

Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;

- prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali 

državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance;

- prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne 

presega 50 eurov;

- prijavitelj nima neporavnanih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 

obdobje zadnjih dveh let do dneva prijave;

- za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali 

organov, oziroma ki jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, 

ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

(2) Za preverjanje upravičenosti do naložbene pomoči se po vgradnji in priključitvi PN

upošteva tudi zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja OVE pri obratovanju v skladu s

trajnostnimi pogoji in načeli iz 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena te uredbe in pridobljeno 

deklaracijo za PN.

10. člen
(trajnostna raba lesne biomase)

PN mora dosegati najmanj 60 % izkoristek pretvorbe energije lesne biomase, določen 

skladno z predpisom, ki ureja način določanja izkoristka, prihrankov primarne energije in 

količine električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z 

visokim izkoristkom.



11. člen
(trajnostno pridobivanje bioplina)

Proizvajalci električne energije iz PN na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo 

substrat, ki vsebuje več kot 25 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, niso 

upravičeni do naložbene pomoči po tej uredbi.

12. člen
(trajnostna raba biometana in obnovljivega vodika)

Proizvajalci električne energije iz PN za soproizvodnjo električne energije in toplote na 

biometan in obnovljivi vodik morajo izpolnjevati zahteve za doseganje prihranka primarne 

energije skladno s predpisom, ki ureja način določanja izkoristka, prihrankov primarne 

energije in količine električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom.

13. člen
(trajnostna gradnja proizvodnih naprav za izkoriščanje sončne energije)

Proizvajalci električne energije iz PN, ki izkoriščajo sončno energijo, so upravičeni do 

naložbene pomoči, če PN ne stojijo na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, razen če so

postavljene na objektih na teh zemljiščih, ki imajo samostojne infrastrukturne priključke.

14. člen
(proizvodnja obnovljivega vodika)

Kadar se naložbena pomoč dodeli za proizvodnjo obnovljivega vodika, mora upravičenec 

zagotoviti, da se vodik proizvaja iz OVE v skladu z metodologijami, določenimi za obnovljiva 

tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu.

15. člen
(načelo, da se ne škoduje bistveno)

V okviru izvedbe projektov, ki prejmejo naložbeno pomoč, ne sme priti do bistvene škode za 

okolje.

IV. IZBOR PROJEKTOV ZA DODELITEV NALOŽBENE POMOČI

16. člen
(izvedba izbora projektov za dodelitev naložbene pomoči)

Postopek izbora projektov za dodelitev naložbene pomoči, ki ga izvede center, obsega

objavo javnega poziva za dodeljevanje pomoči, pregled vlog prijaviteljev za dodelitev pomoči 

in odločanje o potrditvi ali zavrnitvi naložbene pomoči. Po nakupu in vgradnji PN in pred 

izplačilom naložbene pomoči center pregleda izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 9.

člena te uredbe.



                                                                   17. člen
(imenovanje, delovanje in pristojnosti komisije za izbor projektov)

(1) Postopek izbora projektov za dodelitev naložbene pomoči vodi komisija, ki jo s sklepom 

imenuje zakoniti zastopnik družbe, v okviru katere deluje center.

(2) Komisija pripravi in potrdi vsebino javnega poziva za dodelitev naložbene pomoči, pri 

čemer v skladu z 9. členom te uredbe upošteva pogoje za potrjevanje vlog oziroma izbiro 

projektov.

18. člen
(javni poziv)

(1) Center objavi javni poziv za dodelitev naložbene pomoči na svoji spletni strani in vsaj v 

treh dnevnih časopisih.

(2) Obvezne sestavine javnega poziva so:

- pravna podlaga za izvedbo javnega poziva;

- predmet javnega poziva;

- pogoji za prijavo projektov za PN na javni poziv;

- višina predvidenih sredstev za dodelitev naložbene pomoči;

- največjo višino naložbene pomoči izraženo v EUR/kW nazivne moči PN za posamezne 

tehnologije in vrste PN;

- način in rok za predložitev vlog;

- postopek, način in pogoji za izbor PN;

- skrajni rok za dokončanje in začetek obratovanja nove PN, ter pridobitve deklaracije za 

PN in

- kontaktna oseba za posredovanje informacij o javnem pozivu.

19. člen
(vsebina vloge za prijavo projekta)

(1) Prijavitelj projekta PN na podlagi objavljenega javnega poziva vloži vlogo za prijavo 

projekta za dodelitev naložbene pomoči preko spletne aplikacije centra in s kvalificiranim

potrdilom zakonitega zastopnika prijavitelja. 

(2) V vlogi skladno z zahtevami iz javnega poziva prijavitelj predloži:

- osnovne podatke o vrsti, velikosti in lokaciji PN;

- načrtovano letno količino proizvedene energije iz OVE;

- oceno skupnih stroškov projekta;

- izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena te uredbe;

- izjavo o opredelitvi velikosti podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (EU) št. 651/2014;

- soglasje za priključitev proizvodne naprave na električno omrežje, v kolikor je to potrebno, 

oziroma potrdilo o oddani vlogi za soglasje za priključitev.



20. člen
(pregled projektov)

(1) Komisija opravi pregled popolnih vlog projektov glede na čas oddaje vloge, jih pregleda

na podlagi pogojev iz 9. člena te uredbe in pripravi seznam potrjenih projektov za dodelitev 

naložbene pomoči.

(2) Naložbena pomoč se dodeli projektom do porazdelitve razpoložljivih sredstev v okviru 

posameznega javnega poziva. Razpoložljiva sredstva so lahko omejena po posameznih 

tehnologijah PN.

21. člen
(odločanje o izbiri)

(1) Center odloči o izbiri projekta za dodelitev naložbene pomoči s sklepom o potrditvi ali 

zavrnitvi. Naložbena pomoč se lahko dodeli najkasneje do 31. decembra 2023.

(2) Obvezne sestavine sklepa o potrditvi projekta so:

- opis PN;

- višina dodeljene naložene pomoči v EUR in v EUR/kW;

- rok za pridobitev deklaracije PN;

- posledice, če PN v predpisanem roku ne pridobi deklaracije;

- vrsta, višina in rok veljavnosti zavarovanja, način predložitve in pravila unovčenja 

zavarovanja ter posledica, če ustrezno zavarovanje ni predloženo v roku.

22. člen
(zavarovanje za izvedbo projekta)

(1) Center v pogojih javnega poziva za dodelitev naložbene pomoči določi, da upravičenec v 

30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta v korist centra predloži zavarovanje za 

izvedbo potrjenega projekta v višini do 5 % naložbene vrednosti projekta.

(2) Upravičenec predloži eno od naslednjih zavarovanj:

- bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv,

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali garantno pismo zavarovalnice,

- cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka,

- avalirano menico s klavzulo »brez protesta«, ki jo je avalirala banka, ali

- denarni depozit.

(3) Upravičenec lahko predloži tudi kombinacijo zavarovanj iz prejšnjega odstavka, pri čemer 

mora vsota vrednosti vseh zavarovanj vedno dosegati višino iz prvega odstavka tega člena.

(4) Zavarovanje mora biti veljavno v trenutku predložitve, pri čemer mora biti veljavnost 

zavarovanja najmanj 30 dni daljša od roka za pridobitev deklaracije za PN, določenega v 

sklepu o potrditvi projekta.



(5) Če upravičenec v roku ne predloži zahtevanega zavarovanja za izvedbo projekta, se 

sredstva, namenjena za izbrani projekt upravičenca, sprostijo za razdelitev dodatno 

ugotovljenih razpoložljivih sredstev.

(6) V primeru zamude roka za pridobitev deklaracije za PN, kot je določen v sklepu o potrditvi 

projekta, se zavarovanje unovči v korist centra, in sicer v znesku, ki je sorazmeren z deležem 

nazivne moči PN iz potrjenega projekta, za katerega ni bila izdana deklaracija. Vse stroške, 

nastale v postopku izdaje in unovčitve zavarovanja, poravna upravičenec, čigar zavarovanje 

je bilo unovčeno.

23. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Če med izvajanjem projekta nastopijo spremenjene okoliščine, ki bi vplivale na odločitev 

o izbiri projekta oziroma dodelitev naložbene pomoči, mora upravičenec center seznaniti z 

vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko 

vplivali na odločitev centra o sklenitvi pogodbe za izplačilo naložbene pomoči.

(2) Center izda sklep, s katerim:

- odpravi ali razveljavi sklep o potrditvi, če zaradi spremenjenih okoliščin upravičenec ni 

upravičen do naložbene pomoči ali če upravičenec ne sklene pogodbe v rokih iz drugega 

odstavka 8. člena te uredbe in ne predloži zavarovanja za izvedbo projekta iz 22. člena te 

uredbe;

- spremeni sklep o potrditvi, če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin upravičen do 

drugačne višine pomoči ali če po izdaji sklepa nastanejo okoliščine, ki vplivajo na pogoje in 

podatke, določene v sklepu o potrditvi, vendar pa višina pomoči ne more biti večja od višine 

določene v sklepu o potrditvi.

(3) Če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin prejel naložbeno pomoč, do katere ni 

upravičen, je to dolžan vrniti. Upravičenec lahko pred izdajo sklepa zaprosi za obročno 

vračilo neupravičeno prejetih sredstev, pri čemer rok za vračilo sredstev ne sme biti daljši od 

enega leta od izdaje sklepa. Višina in zapadlost posameznih obrokov se opredelita v sklepu. 

Od neupravičeno prejetih sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti.

24. člen
(zahtevek za sklenitev pogodbe za izplačilo pomoči)

(1) Po pridobitvi deklaracije za PN upravičenec na center preko spletne aplikacije s 

kvalificiranim potrdilom vloži zahtevek za sklenitev pogodbe za izplačilo naložbene pomoči (v 

nadaljnjem besedilu: pogodba) v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

(2) Zahtevek za sklenitev pogodbe mora vsebovati:

- deklaracijo za PN;

- dokument, ki izkazuje skupno vrednost izvedbe PN.

(3) Pogodba mora vsebovati višino izplačila naložbene pomoči, določbe o dolžnostih 

upravičenca glede proizvodnje energije iz PN, doseganju trajnostnih pogojev in veljavnosti 

deklaracije, morebitne spremembe zaradi spremenjenih okoliščin, prepoved odtujitve PN ter 



kazenske določbe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Višina izplačila

naložbene pomoči se določi na podlagi dejansko vgrajene nazivne moči PN (EUR/kW), 

skupni znesek pomoči pa ne sme presegati zneska določenega v sklepu o potrditvi.

(4) Upravičencu se izplača naložbena pomoč, če:

- je za projekt upravičenca, v katerega je vključena PN, izdan sklep o potrditvi projekta in je v 

roku, določenem v sklepu o potrditvi, pridobljena deklaracija za PN;

- je PN izvedena v skladu z izdanim sklepom o potrditvi projekta;

- je z dokumenti izkazana skupna vrednost izvedbe PN;

- nazivna moč PN, za katero je bil izdan sklep o potrditvi, ne odstopa za več kot 20 % 

nazivne moči iz sklepa o potrditvi projekta;

- PN OVE izpolnjuje trajnostne pogoje in načela za posamezne vrste OVE;

- iz zahtevka izhaja, da za naložbo v PN in njeno obratovanje ni prejetih drugih subvencij;

- se upravičenec v pogodbi zaveže, da zgrajene PN ne bo odtujil najmanj za obdobje 10 let;

- se pri izvedbi projekta spoštuje načelo, da se ne škoduje bistveno.

(5) Če PN ni dokončana in ne deluje v roku iz drugega odstavka 8. člena, se po prvih treh 

mesecih zamude za vsak dodatni mesec zamude višina dodeljene naložbene pomoči zniža 

za 5 %, po šestem mesecu pa se višina dodeljene naložbene pomoči zmanjša za 10 % 

zneska za vsak dodatni mesec zamude, razen če je do zamude prišlo zaradi dejavnikov, na 

katere upravičenec do pomoči ne more vplivati in jih ni bilo mogoče razumno predvideti.

V. POROČANJE IN SPREMLJANJE

25. člen
(vodenje dokumentacije javnega poziva)

(1) Center vodi dokumentacijo javnega poziva, na podlagi katerega se dodeljujejo naložbene 

pomoči. Dokumentacija vsebuje podatke o upravičencih, PN, skupnih stroških naložbe, višini 

naložbene pomoči, pogojih in izplačilih.

(2) Dokumentacijo javnega poziva je potrebno hraniti 10 let od zadnje dodelitve pomoči.

26. člen
(poročanje)

(1) Upravičenci so dolžni vsaj 10 let po začetku obratovanja naložbe letno poročati o 

obratovanju in učinkih izvedene naložbe na področju rabe OVE. Način poročanja se določi v 

javnem pozivu.

(2) Vsebina poročila mora obsegati vsaj podatke o doseganju proizvodnje energije iz OVE in 

razloge za njihovo odstopanje z navedbo popravljalnih ukrepov.

(3) Center informacijo o dodelitvah naložbene pomoči objavi na spletni strani.

(5) V primeru, da center kadarkoli med postopkom ali po izvršeni naložbi ugotovi, da 

upravičenec ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma je dal zavajajočo izjavo ali 



so bila sredstva državne pomoči uporabljena nenamensko ali se ugotovijo druge kršitve 

pravilnika ali uredb, center izterja celoten znesek naložbene pomoči z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi od plačila državne pomoči do izplačila.

VI. NADZOR

27. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. xxx

Ljubljana, dne xx. xx 2023

EVA 2022-2430-0127

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik



OBRAZLOŽITVE ČLENOV:

K 1. členu

Ta člen določa vsebino uredbe skladno z začasnim okvirom, in sicer finančne naložbene pomoči za 

pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja, način dodeljevanja 

nepovratnih sredstev, tehnične specifikacije, pogoje za njihovo dodelitev in vrste dokazil za njihovo 

izkazovanje, upravičence do finančnih pomoči, intenzivnost in vrsto pomoči, poročanje ter spremljanje 

izvajanja ukrepa.

K 2. členu

Člen določa, da imajo izrazi v tej uredbi enak pomen, kot izrazi opredeljeni v začasnem okviru in v 

predpisih s področja spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.

K 3. členu

Ta člen opredeljuje naložbene pomoči kot državne pomoči, ki se dodelijo v obliki neposrednih 

nepovratnih sredstev.

K 4. členu

Do naložbene pomoči so upravičene naložbe v nove proizvodne naprave glede na nazivno inštalirano 

moč in za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, obnovljivega 

vodika, bioplina in biometana iz odpadkov in ostankov, shranjevanje električne energije in toplote ter 

proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije.

K 5. členu

Skladno z začasnim okvirom je intenzivnost državnih pomoči omejena glede na skupne stroške 

naložbe in glede na višino dodeljene pomoči posameznemu podjetju na projekt, pri čemer se 

intenzivnost lahko poveča za pomoč dodeljeno malim podjetjem oziroma za pomoč dodeljeno srednjim 

podjetjem. Ta člen določa največjo intenzivnost državne pomoči, pri čemer se bo največja višina 

naložbene pomoči izražena v EUR/kW na podlagi referenčnih skupnih stroškov naložbe za 

posamezne tehnologije in vrste proizvodnih naprav določila v vsakokratnem javnem pozivu.

K 6. členu

Upravičenci za dodelitev naložbene pomoči so gospodarske družbe in samostojni podjetniki 

posamezniki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in zadruge po zakonu, ki ureja zadruge. 

K 7. členu

Člen določa upravičenost skupnih stroškov naložbe, pri čemer se naložbena pomoč ne sme 

kombinirati z drugo pomočjo za iste skupne stroške. Prav tako se naložbene pomoči ne dodeli za 

nakup rabljenih, obnovljenih, pilotnih in prototipnih proizvodnih naprav. Skupni stroški so lahko 

upravičeni zgolj pod opredeljenimi pogoji, predvsem pa morajo biti s projektom neposredno povezani 

in morajo dejansko nastati in biti plačani v obdobju upravičenosti.

K 8. členu

Začetek obdobja upravičenosti stroškov za naložbene projekte je skladno z začasnim okvirom 

opredeljeno že od 20. julija 2022, po odločitvi o izbiri pa morajo proizvodne naprave biti dokončane in 

morajo začeti obratovati v roku 30 mesecev oziroma 36 mesecev kadar gre za naprave za 

pridobivanje obnovljivega vodika.

K 9. členu

Ta člen opredeljuje pogoje, ki se morajo upoštevati v postopku javnega poziva in dodatne pogoje, ki 

bodo morali biti izpolnjeni po vgradnji in priključitvi proizvodnih naprav, in sicer poleg izpolnjevanja 

trajnostnih pogojev bo proizvodna naprava morala pridobiti deklaracijo.



K 10. členu

Člen opredeljuje trajnostne pogoje na področju rabe lesne biomase.

K 11. členu

Člen opredeljuje trajnostne pogoje na področju pridobivanja bioplina.

K 12. členu

Člen opredeljuje trajnostne pogoje na področju rabe biometana in obnovljivega vodika.

K 13. členu

Člen opredeljuje trajnostne pogoje na področju trajnostne gradnje proizvodnih naprav za izkoriščanje 

sončne energije.

K 14. členu

Člen opredeljuje trajnostne pogoje na področju proizvodnje obnovljivega vodika.

K 15. členu

Člen opredeljuje načelo, da pri izvedbi projektov ne sme priti do bistvene škode za okolje.

K 16. členu

Za dodelitev naložbene pomoči center za podpore izvede postopek izbora projektov, ki obsega 

določene faze natančneje opredeljene v naslednjih členih.

K 17. členu

Postopek izbora projektov se začne z imenovanjem komisije za izbor projektov, ki pripravi in potrdi 

vsebino javnega poziva, pri čemer mora upoštevati pogoje za potrjevanje vlog.

K 18. členu

Ta člen določa način objave in obvezne sestavine javnega poziva. V pozivu se med drugim opredeli 

tudi največja višina naložbene pomoči izražena v EUR/kW nazivne moči za posamezne tehnologije in 

vrste proizvodnih naprav in skrajni rok za dokončanje in začetek obratovanja nove proizvodne 

naprave, ter pridobitve deklaracije za proizvodno napravo.

K 19. členu

Vloga za prijavo projekta za dodelitev naložbene pomoči se vloži preko spletne aplikacije. Skladno z 

zahtevami javnega poziva mora prijavitelj v vlogi navesti osnovne podatke o vrsti, velikosti in lokaciji 

proizvodne naprave, načrtovano letno količino proizvedene energije, oceno skupnih stroškov projekta

in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Obvezna sestavina vloge je tudi pridobljeno soglasje za 

priključitev proizvodne naprave na električno omrežje, v kolikor je to potrebno, oziroma potrdilo o 

oddani vlogi za soglasje za priključitev.

K 20. členu

Po oddaji vloge se glede na čas oddaje vloge izvede pregled popolnih vlog in preveri se izpolnjevanje 

pogojev. Projekte za dodelitev naložbene pomoči se pregleduje na podlagi vrstnega reda prejetih vlog 

in do porazdelitve razpoložljivih sredstev, ki so lahko omejena po posameznih tehnologijah 

proizvodnih naprav.

K 21. členu

Rok za dodelitev naložbene pomoči s sklepom o potrditvi je določen skladno z začasnim okvirom.

Člen določa tudi obvezne sestavine sklepa o potrditvi projekta, in sicer največjo višino dodeljene 

naložbene pomoči v EUR in v EUR/Kw in med drugim tudi rok za pridobitev deklaracije za proizvodno 



napravo in posledice, če v predpisanem roku naprava ne pridobi deklaracije ter obveznost pridobitve 

zavarovanja za izvedbo projekta.

K 22. členu

Od vročitve sklepa o potrditvi projekta mora upravičenec v določenem roku predložiti zavarovanje za 

izvedbo projekta. V členu so opredeljene vrste možnih zavarovanj za izvedbo projekta, rok veljavnosti 

zavarovanja in posledice, v kolikor upravičenec zavarovanja ne predloži ter razlogi za unovčitev 

zavarovanja.

K 23. členu

Po izboru projektov se preide v fazo izvajanja projektov. V tej fazi lahko pride do spremenjenih 

okoliščin in upravičenec ni več upravičen do naložbene pomoči ali je upravičen do drugačne višine 

pomoči. V teh primerih mora upravičenec center seznaniti z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki 

so mu znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev centra o sklenitvi pogodbe za 

izplačilo pomoči. Sklep o potrditvi projekta se lahko odpravi, razveljavi ali spremeni. V kolikor je 

upravičenec prejel naložbeno pomoč, do katere ni upravičen, je to dolžan vrniti, pri čemer lahko 

zaprosi za obročno vračilo neupravičeno prejetih sredstev. 

K 24. členu

Po izvedbi projekta in pridobitvi deklaracije za proizvodno napravo upravičenec preko spletne 

aplikacije vloži zahtevek za sklenitev pogodbe za izplačilo naložbene pomoči, ki mora poleg 

deklaracije vsebovati tudi dokument, ki izkazuje skupno vrednost izvedbe. Pogodba mora vsebovati 

določbe o dolžnostih upravičenca in višinp izplačila naložbene pomoči, ki se določi na podlagi 

dejansko vgrajene nazivne moči PN (EUR/kW), skupni znesek pomoči pa ne sme presegati zneska 

določenega v sklepu o potrditvi. V členu so opredeljeni pogoji, kdaj se upravičencu izplača naložbena 

pomoč in posledice, če proizvodna naprava ni dokončana v roku.

K 25. členu

Ta člen opredeljuje vodenje dokumentacije javnega poziva, ki obsega podatke o upravičencih, 

proizvodnih napravah, skupnih stroških naložbe, višini naložbene pomoči, pogojih in izplačilih.

K 26. členu

Člen določa dolžnosti upravičencev glede poročanja o obratovanju in učinkih izvedbe naložbe na 

področju rabe obnovljivih virov energije ter posledicah, če se ugotovi, da upravičenec ni podal pravih 

podatkov oziroma je dal zavajajočo izjavo.

K 27. členu

Člen določa pristojni organ, ki izvaja nadzor.

K 28. členu

Člen določa začetek veljavnosti uredbe.


