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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta št. 2550-18-0039 »LIFE Integriran projekt Poskrbimo za 
podnebje«« (LIFE IP CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007) v Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2019–2022 -  predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na …. redni 
seji dne ... ... 2019 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt
št. 2550-19-0039 »LIFE Poskrbimo za podnebje«. 

                                   
        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo okolje in prostor,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za infrastrukturo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, MOP
Tanja Petek, vodja Službe za finančne zadeve, MOP
dr. Martin Batič, vodja Oddelka za podnebne spremembe, MOP
mag. Nives Nared, sekretarka, Oddelek za podnebne spremembe, MOP
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Namen projekta »LIFE Poskrbimo za podnebje« (LIFE IP CARE4CLIMATE) je s pomočjo 
ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi hitrejše in učinkovitejše 
izvajanje ukrepov, določenih v Operativnem programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 



2020 s pogledom na 2030, ki ga je sprejela Vlada RS, na podlagi izvedbe katerih bo Republika 
Slovenija dosegla pravno zavezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 
oziroma 2030, določene v evropski zakonodaji. Izvedba projekta (LIFE »poskrbimo za podnebje«
(LIFE IP CARE4CLIMATE) bo prav tako omogočila posredno spremljanje izpolnjevanja 
mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v okviru svetovnih podnebnih prizadevanj v skladu s 
Pariškim sporazumom, ki ga je Republika Slovenija ratificirala novembra 2016.

Vrednost celotnih stroškov projekta je ocenjena na 27.319.780 EUR, medtem ko upravičeni stroški 
projekta znašajo 27.184.629 EUR. Proračun EU bo iz programa LIFE projekt sofinanciral 25,73 % 
vrednosti upravičenih stroškov projekta v skupni višini do 6.994.060 EUR. Ministrstvo za okolje in 
prostor je vodilni partner projekta, katerega delež financiranja projekta znaša 18.390.075 EUR, V 
izvajanju projekta sodeluje še 14 partnerjev, ki bodo izvajanje projekta sofinancirali z lastnimi 
sredstvi v skupni višini 1.800.494 EUR.

Projekt se bo izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2026. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 27.319.780 EUR. Ker je pri dveh partnerjih predviden 
nakup opreme, ki je le v višini 50% upravičen strošek, je vrednost upravičenih stroškov projekta 
ocenjena na 27.184.629 EUR. Vrednost upravičenih stroškov pogodbe predstavlja tudi vrednost 
pogodbe, ki jo je MOP kot vodilni partner projekta št. »LIFE17 IPC/SI/000007 LIFE – LIFE-IP 
CARE4CLIMATE« sklenilo z Evropsko komisijo oziroma v njenem imenu z Agencijo za mala in 
srednja podjetja (EASME) in posledično je le-ta predmet poročanja o porabi finančnih sredstev za 
izvedbo projekta.
V projektu je bilo načrtovano, da Ministrstvo za okolje in prostor kot vodilni partner akcije načrtovane 
v projektu financira v višini do 18.390.075 EUR (67,31%), ostali partnerji (14) pa skupno 1.800.494
EUR (7,09%).
Sredstva v višini 6.994.060 EUR (25,73% skupne vrednosti upravičenih stroškov projekta) bodo 
zagotovljena s prilivi iz programa LIFE s strani Evropske komisije. Prilivi se bodo izvršili 5 krat v 8 
letih v vrednosti 20% EU  deleža sofinanciranja EU (v višini 1.398.812,00 EUR). Prvi avans je bil s 
strani Evropske komisije nakazan v decembru 2018 oziroma januarju 2019, drugi priliv je predviden 
po potrjenem vmesnem poročilu za prvo fazo spomladi 2021, tretji avans po potrjenem poročilu 
spomladi 2023, četrti avans spomladi 2025, zadnje poplačilo pa bo izvedeno po zaključku projekta –
po potrditvi končnega poročila v letu 2027. 

Preglednica 1: Shema financiranja projekta

Partner sredstva EU LIFE programa Lastna udeležba partnerja

Ministrstvo za okolje in 
prostor

1.487.800  € 18.390.075  € 

Gozdarski inštitut RS 408.044  € 150.541  €

Inštitut Jožef Štefan 657.514  € 241.469  €



Urbanistični inštitut RS 309.092  € 113.720  €

ZRMK Gradbeni inštitut 580.752  € 165.060  €

ZUM d.o.o. 214.027  € 74.590  €

ZRC SAZU 270.852  € 99.859  €

Univerza Maribor 191.293  € 72.960  €

UMANOTERA 244.018  € 42.725  €

FOCUS 289.170  € 53.441  €

Digitalna agencija 969.181  € 328.776 €

Inštitut za politiko prostora 253.889  € 47.078  €

Ministrstvo za infrastrukturo 880.137  € 314.558  €

EKOSKLAD 98.644  € 39.820  €

Zavod za gradbeništvo 139.647  € 55.897  €

SKUPAJ 6.994.060  € 20.190.569 €
MOP kot vodilni partner je dolžno v skladu s pogodbo o sofinanciranju (Grant Agreement) št. 
»LIFE17 IPC/SI/000007 LIFE – LIFE-IP CARE4CLIMATE« in v skladu s partnerskimi pogodbami 
med vodilnim partnerjem (MOP) in partnerji, EU sredstva namenjena partnerjem v 30. dneh 
prenakazati na njihove račune. Sredstva za neposredne proračunske uporabnike (MOP, MZI) se 
bodo nakazala na podračune, poraba pa se bo zagotovila v okviru finančnih načrtov ministrstev.
Sredstva se bodo porabljala v skladu z dinamiko podpisane pogodbe o sofinanciranju (Grant 
Agreement) št. »LIFE17 IPC/SI/000007 LIFE – LIFE-IP CARE4CLIMATE« in v skladu s partnerskimi 
pogodbami med vodilnim partnerjem (MOP) in ostalimi 14 partnerji.

V Predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 smo za namene izvajanja centraliziranih projektov EU 
načrtovali dve novi PP in sicer: 
PP 190125 - Sredstva centraliziranih programov – EU,
PP 190126 - Sredstva centraliziranih programov - slovenska udeležba, na novo odprti projekt pa se 
priključuje tudi  PP PP 559 – »Sklad za podnebne spremembe«, 
Sofinanciranje iz proračunske postavke 559 »Sklad za podnebne spremembe« je določeno v 
sprejetem Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019
(Uradni list RS, št. 83/2018).
Delež sredstev Sklada za podnebne spremembe za sofinanciranje projekta se bodo porabljal v 
skladu z dinamiko podpisanega Sporazuma o donaciji LIFE17 IPC/SI/000007, ki sta ga 20.12.2018 
podpisala Evropska komisijo/EASME in Ministrstvo za okolje in prostor kot vodilni partner (na 
podlagi prej prejetih pooblastil partnerjev za podpis omenjene pogodbe) ter skladno s pogodbo o 
sofinanciranju, ki jo bo Ministrstvo za okolje in prostor podpisalo s posameznim partnerjem projekta 
po uvrstitvi projekta št. 2550-19-0039 »LIFE Poskrbimo za podnebje« (LIFE IP CARE4CLIMATE 
LIFE17 IPC/SI/000007).

Sredstva za financiranje aktivnosti v letu 2019 se do rebalansa proračuna za leto 2019 za 
Ministrstvo za okolje in prostor zagotavljajo iz EP 2550-18-0004 – Eu centr. Programi in teritorilano 
sodelovanje  :

- EU v višini 46.137 EUR in
- slovenska udeležba v višini 133.181  EUR 

Sredstva za financiranje aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo v letu 2019 so v predlogu  rebalansa
proračuna za leto 2019 načrtovana na podprogramu Upravljanje prometne politike iz EP 2430-17-
0003 – Upravljanje prometne politike:

- EU v višini 38.726,06 EUR,
- slovenska. udeležba v višini 13.551,00 EUR

in iz projekta 2430-17-0019 Integracija upravljanja prometa v NCUP (1.faza): 
- slovenska udeležba v višini 1.499,94 EUR.

Sredstva na podprogramu Učinkovita raba energije se bodo zagotovila iz projekta 2430-18-0005 –
ELENA TA – tehnična pomoč

- EU v višini 10.393,97 EUR in
- slovenska. udeležba v višini 4.039,63 EUR.

       
Po uvrstitvi novega projekta v Načrtu razvojnih programov bomo izvedli prerazporeditev sredstev. 



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1



2550 Ministrstvo 
za okolje in prostor

2550-18-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

559 – Sklad 
za podnebne 
spremembe

0 0

2550 Ministrstvo 
za okolje in prostor

2550-18-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

190125 –
Sredstva 
centraliziranih 
programov EU

0 0

2550 Ministrstvo 
za okolje in prostor

2550-18-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

190126 –
Sredstva 
centraliziranih 
programov EU

0 0

2430 Ministrstvo 
za infrastrukturo

2550-19-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

190004 
Centralizirani 
in drugi 
programi 
trajnostne 
mobilnosti -
EU

0 0

2430 Ministrstvo 
za infrastrukturo

2550-19-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

190005 
Centralizirani 
in drugi 
programi 
trajnostne 
mobilnosti –
slo. udeležba

0 0

2430 Ministrstvo 
za infrastrukturo

2550-19-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

190006 
Centralizirani 
in drugi 
programi 
energije - EU

0 0

2430 Ministrstvo 
za infrastrukturo

2550-19-0039 -  LIFE 
Poskrbimo za 
podnebje

190007 
Centralizirani 
in drugi 
programi 
energije – slo. 
udeležba

0 0

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

MOP

2550-18-0004 – Eu 
centr. Programi in 
teritorilano 
sodelovanje

160303 –
Teritorialno 
sodelovanje 
14-20 EU

46.137,00 EUR -

MOP

2550-18-0004 – Eu 
centr. Programi in 
teritorilano 
sodelovanje

160304 -
Teritorialno 
sodelovanje 
14-20 
slovenska 
udeležba

   133.181,00
EUR

-



MZI
2430-17-0003 –
Upravljanje prometne 
politike

160093 –
Vseevropsko 
omrežje – 07-
13-EU

38.726,06 EUR 

MZI
2430-17-0003 –
Upravljanje prometne 
politike

160094 -
Vseevropsko 
omrežje – 07-
13-slo. 
udeležba

13.551,00 EUR 

MZI

2430-17-0019 
Integracija upravljanja 
prometa v NCUP 
(1.faza)

160094 -
Vseevropsko 
omrežje – 07-
13-slo. 
udeležba

1.499,94 EUR

MZI
2430-18-0005 –
ELENA TA – tehnična 
pomoč

170063 –
Učinkovita 
raba energije 
– Horizon 14-
20 – EU

10.393,97 EUR

MZI
2430-18-0005 –
ELENA TA – tehnična 
pomoč

180046 -
Učinkovita 
raba energije 
– Horizon 14-
20 – slo. 
udeležba

4.039,63 EUR

SKUPAJ 247.528,60 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 



 proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo ni bilo objavljeno na spletni strani, ker gre za uvrščanje novega projekta v Načrt razvojnih 
programov v obdobju 2019–2022, Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna 
objava na spletni strani predlagatelja.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                    Simon Zajc
                                                    MINISTER



PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev gradiva
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 za projekt »LIFE IP Poskrbimo za podnebje«



PRILOGA 1
OBRAZLOŽITEV GRADIVA

UVOD
V skladu z Uredbo (EU) 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za 
okolje in podnebne ukrepe (LIFE) je Republika Slovenija upravičena do so-financiranja tkim.
Integriranih LIFE projektov, namenjenih izvajanju ukrepov, določenih v okoljskih ali podnebnih 
strategijah ali načrtih, ki jih je Vlada RS sprejela v skladu s evropsko zakonodajo na področju 
varovanja okolja in politike blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.. 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2017 na podlagi Razpisa LIFE Evropske 
komisije, Generalnega Direktorata za okolje (Uradni list Evropske Unije C111/17 z dne 
28.4.2017) za zbiranje predlogov programa v vlogi vodilnega partnerja skupaj z 14 partnerji 
pripravilo osnutek projektne prijave in bilo v letu 2018 pozvano k oddaji končnega projektnega
predloga. Predlog je bil s strani Evropske komisije pozitivno ocenjen in potrjen. Pogodba o 
sofinanciranju projekta LIFE IP CARE4CLIMATE LIFE 17 IPC/SI/000007 med Evropsko 
komisijo (oziroma izvršilno agencijo EASME) in MOP kot vodilnim partnerjem projekta je bila 
podpisana 20.12.2018.

Opis stanja:

V letu 2014 je Vlada Republike Slovenije sprejela izvedbeni načrt ukrepov, Operativni program 
ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP), s katerimi bo Republika 
Slovenija dosegla na podlagi evropske zakonodaje določen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov OP TGP vključuje tudi indikativne sektorske cilje zmanjšanja emisij TGP do leta 2030. 

Pregled izvajanja ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v OP TGP je pokazal največjo 
pomanjkljivost pri izvajanju politik in ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
prometnem in stavbnem sektorju, ki so ključni za doseganje ciljev zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. Največji vir emisij toplogrednih plinov predstavljajo emisije iz cestnega 
prometa, kar 50% emisij toplogrednih plinov v letu 2015. Variabilnost emisij iz tega sektorja je 
tudi zelo visoka, zato je še posebej pomembno uvesti mehanizme za njihovo dolgoročno 
upravljanje. Emisije toplogrednih plinov zaradi rabe goriv za ogrevanje stavb so leta 2015 
predstavljale 11,8% skupnih emisij toplogrednih plinov Republike Slovenije.

Namen projekta je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov 
spodbuditi izvajanje ukrepov, določeni v Operativnem programu zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2020 s pogledom na 2030, na podlagi izvedbe katerih bo Republika Slovenija 
dosegla pravni zavezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 
2030 določene v evropski zakonodaji. Izvedba projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo prav tako 
omogočila posredno spremljanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v 
okviru svetovnih podnebnih prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom, ki ga je Republika 
Slovenija ratificirala novembra 2016.

OKVIR ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA
Zakon o varstvu okolja1 (v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) v 128. členu določa, da se v okviru 
državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe zaradi 
sofinanciranja ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Z 
določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C) (Uradni list RS, št. 95/14) je bil na podlagi 
omenjenega člena ZVO-1 Sklad za podnebne spremembe ustanovljen kot proračunski sklad. 
Enako je določeno v 42. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).
                                                  
1 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15 in 30/16).



ZVO-1 v 129. členu določa namene, za katere se lahko porabijo sredstva iz prodaje emisijskih 
kuponov s katerimi se polni proračunski Sklad za podnebne spremembe. Upravičeni nameni 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe so določeni upoštevajoč prioritete
Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 20202, ki je 
izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 iz tako imenovanega Podnebno-energetskega paketa po 
Odločbi 2009/406/ES3.

Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe se določijo na podlagi teh 
kriterijev:

 izvedba ukrepov omogoča doseganje ciljev in obveznosti Republike Slovenije na 
podlagi evropske zakonodaje, prednostno na področjih, na katerih ima Republika 
Slovenija zaostanke pri izvajanju, ali so za dosego teh ciljev potrebna zajetna finančna 
sredstva;

 izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v okviru globalnih 
podnebnih prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom in določili 4. člena Okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4 o zagotovitvi ustrezne finančne 
in tehnične pomoči za mednarodne podnebne aktivnosti na področju podnebnih 
sprememb, še zlasti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje 
podnebnim spremembam v manj razvitih državah;

 dopolnjujejo relevantne ukrepe, ki so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;

 multiplikacijski učinek izvedbe ukrepov na domače gospodarstvo (opravljanje storitev, 
industrijska proizvodnja, zaposlovanje malih in srednje velikih podjetij, nova delovna 
mesta);

 zmanjševanje stroškov gospodarstva in javnega sektorja za rabo energije in naravnih 
virov;

 zmanjševanje stroškov za rabo energije prebivalstvu in zmanjševanje energetske 
revščine socialno šibkih skupin prebivalstva;

 pripravljenost ukrepov za izvedbo.

Sofinanciranje integralnega projekta »LIFE Poskrbimo za podnebje«, LIFE17 IPC/SI/000007« je 
upravičen namen porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki je določen v sprejetjem
Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list 
RS, št. 83/2018).

OPIS PROJEKTA 

Namen in cilji projekta
Splošni cilji projekta:

 podpreti učinkovitejše izvajanje ukrepov, določenih v OP TGP in Akcijskem načrtu URE, 
ki sta ključna strateška načrta za doseganje ciljev po Odločbi 406/2008/ES; 

 zmanjšati vrzeli pri izvajanju OP TGP 2020, kar bo omogočilo hitrejše in cenejše 
doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na način, ki bo 
prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim 
zmanjševanje emisij onesnaževal zraka in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo; 

 povečati kadrovske zmogljivosti in strokovne kompetence ključnih deležnikov, kar bo 
omogočilo kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem prispevalo k 
zmanjšanju emisij TGP do leta 2030 oziroma k prehodu v nizkoogljično družbo; 

 omogočiti mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja ukrepov za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Ključne aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta:

                                                  
2 Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je Vlada RS sprejela decembra 2014.
3 Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 
2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 136).
4 Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/95).



 informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti (gospodinjstva, javni sektor, MSP, širša 
javnost idr.) o problematiki podnebnih sprememb;

 promocija javnega potniškega prometa, spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa ter 
priprava strateških dokumentov (smernic, navodil, strategij) za usmeritev razvoja 
trajnostne mobilnosti ter praktična izvedba pilotnih projektov (upravljanje mobilnosti, 
regionalno prometno načrtovanje, ustanovitev spletne platforme za prijaznejši javni 
potniški promet – MaaS idr.);

 vzpostavitev portala za strokovno pomoč naročnikom zelenega javnega naročanja; 
 promocija ukrepov za zmanjšanje odpadne hrane;
 pospešitev izvedbe energetske prenove stavb v stanovanjskem sektorju s sklopom 

aktivnosti promocije, usposabljanja, načrtovanja financiranja in priprave finančnih 
instrumentov, vključno z njihovim testiranjem z demonstracijskimi projekti in 
vzpostavitvijo sistema kakovosti za bolj kakovostno izvedbo projektov energetske 
prenove stavb in izvedbo več ukrepov oziroma projektov, da bodo skupno prispevali k 
zmanjšanju emisij TGP za 250 kt v obdobju 2019–2030 v stanovanjskem sektorju. Brez 
teh ukrepov, predlaganih v integralnem projektu, bi se nadaljevalo upadanje izvedbe 
ukrepov v zadnjih letih;

 nadgradnja sistema spremljanja izvajanja OP TGP zlasti v naslednjih segmentih: 
vzpostavitev spremljanja ponorov emisij CO2; vzpostavitev sistematičnega spremljanja 
učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter 
usposabljanj; vzpostavitev spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja; 

 nadgradnja organizacijskih ukrepov za izvajanje OP TGP, vključno z izboljšanjem 
procesov sodelovanja deležnikov pri pripravi instrumentov oziroma ukrepov;

 podpora občinam in regijam na področjih trajnostne mobilnosti in energetskega 
načrtovanja.

Projekt se bo izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2026. 

Partnerji projekta in njegovo financiranje
Vodilni partner projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, ostali partnerji pa so:

Ministrstvo za infrastrukturo,  Inštitut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost, Gradbeni 
Inštitut ZRMK d.o.o., Gozdarski inštitut Slovenije. Ekosklad, javni sklad, Umanotera, društvo 
Focus, ZRC SAZU, Univerza Maribor, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Urbanistični inštitut RS,ZAG -  
Zavod za gradbeništvo, Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje, IPOP - Inštitut za 
politiko prostora.

Integriran LIFE projekt za blaženje podnebnih sprememb »LIFE Poskrbimo za podnebje« (LIFE 
IP CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007) v skupni vrednosti upravičenih stroškov 27.184.629
EUR se bo izvajal od 1.1.2019 do 31.12.2026. Projekt je razdeljen na 4 faze po 2 leti: 

- 1  faza: 2019 - 2020, 
- 2. faza: 2021 - 2022, 
- 3. faza: 2023 - 2024 in 
- 4. faza: 2025 - 2026. 

Projekt je v višini 25,73 % sofinanciran s strani EU – iz centraliziranega programa LIFE, v 
skupni vsoti 6.994.060 EUR. Prispevek Ministrstva za okolje in prostor znaša 18.390.075 EUR, 
prispevek ostalih 14 partnerjev pa 1.935.645 EUR.. kar znaša  27.319.780 EUR, to so celotni 
stroški projekta, medtem ko upravičeni stroški projekta znašajo 27.184.629 EUR .
Za izvedbo zgoraj opisanih aktivnosti se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2026
predlaga uvrstitev novega projekta št. 2550-19-0039 »LIFE Poskrbimo za podnebje« (LIFE IP 
CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007).
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