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Zeleni davčni prihodki 
Okoljski davki 2010 

Trošarine od energentov in električne energije  956 mio EUR 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi onesnaževanja zraka z 

emisijo ogljikovega dioksida 

31 mio EUR 

Davek na motorna vozila  40,1 mio EUR  

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu 105 mio EUR 

Izvenproračunska namenska sredstva v energetiki 2010 

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 

soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
70 mio EUR 

Prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo  z 

uporabo domačih virov primarne energije 
7,26 mio EUR 

Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatki k 

ceni toplote in k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti 
18 mio EUR 

Predvideni inštrumenti od 2013 naprej 
Dražbe emisijskih kuponov v okviru evropske sheme trgovanja (ETS).  40-160 mio EUR 

Posodobitev obdavčitve nepremičnin  173 mio EUR 



Prihodki in izdatki 
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Kako porabiti 
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Prilagajanje Državni nakup emisijskih kuponov

Pomoč državam v razvoju "Feed-in" tarife

Uvajanje nizkoogljičnih tehnologij Javna infrastruktura in stavbe



Energetska revščina 

• Nadgradnja sedanjih programov Eko-
sklada (primer subvencije za 
energetsko sanacijo 
večstanovanjskih stavb) 

• Omogočanje investicij v URE in OVE 
za socialno ogrožene 



Prilagajanje 

Najprej 

• Raziskave, razvoj in uvajanje na 
področju predvidevanja podnebnih 
sprememb,  

• Ocene izpostavljenosti in ranljivosti  

• Demonstracijski projekti prilagajanja 

Kasneje 

• Medsektorski ukrepi prilagajanja 



Nakup emisijskih kuponov 
1. Nakup v skladu s Kyotskim protokolom 

verificiranih zmanjšanj izpustov (izven ETS) 
znotraj Slovenije  

– „Notranji trg“ in minimizacija stroškov 

– Usposabljanje za nastop na globalnem trgu 

2. Nakup verificiranih zmanjšanj izpustov v 
projektih CDM (Clean Development Mechanism – 
mehanizem čistega razvoja) na Zahodnem 
Balkanu, 

3. Nakup zmanjšanj izpustov na mednarodnem 
trgu, ob upoštevanju okoljske integritete in 
cene. 



Pomoč državam v razvoju 
Načela 
• Regije in države, kjer ima Slovenija strateški interes 
• Tematska področja, na katerih ima Slovenija ustrezno 

usposobljenost in kapacitete. 
• Za programe in projekte s čim večjim multiplikacijskim 

učinkom in/ali čim višjim znižanjem izpustov CO2 glede na 
vložena sredstva 

• Zagotovljeno spremljanje, poročanje in verifikacija v skladu s 
smernicami dogovorjenimi v EU 

Teme 
• Trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
• Prenos tehnologij 
• Projekti na področju prilagajanja podnebnim spremembam 
• Usposabljanje na področju podnebnih sprememb 
• Priprava nizkoogljičnih strategij na državni in lokalni ravni 
• Spremljanje, poročanje in verifikacija podnebnih ukrepov 

 
 


