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ZBORNIK  

prispevkov strokovnega posveta o ustanavljanju energetskih zadrug 
v Sloveniji 

Bovec, 7. junij 2017 

 

Strokovni posvet o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji predstavlja prvi strokovni 
dogodek na temo energetskega zadružništva pri nas. Kljub dejstvu, da ima zadružništvo v 
Sloveniji dolgoletno tradicijo in je v preteklosti nosilo velik pomen pri povezovanju in 
gospodarjenju z različnimi viri, je bilo v zadnjih nekaj desetletjih prepogosto odrinjeno na rob 
družbenega in gospodarskega sodelovanja. V današnjem času pa družba postaja vedno bolj 
naklonjena zadrugam oz. kooperativam. 

Glede uresničenih možnosti za premik proti lokalnim obnovljivim virom energije in vstop 
lokalnega prebivalstva v elektro-energetski sistem, ki jih ponuja tovrstna oblika 
gospodarskega povezovanja in upravljanja z energijo, se lahko ozremo čez mejo, kjer je 
energetsko zadružništvo pogosta oblika povezovanja. Veliko se lahko naučimo tudi na 
domačem primeru energetskega zadružništva, zato je bila lokacija posveta izbrana prav z 
namenom promocije in predstavitve primera dobre prakse energetskega zadružništva na 
Slovenskem oz. Zadruge Soča–Trenta, ki uspešno deluje že preko dvajset let. 

V tem zborniku bodo na kratko predstavljeni strokovni, pravni in družbeni vidiki 
energetskega zadružništva, možnosti financiranja ter delovanje prve energetske zadruge v 
Sloveniji. Posvet je namenjen spodbujanju uresničevanja podnebnega sporazuma in 
energetskega koncepta RS ter promociji energetske neodvisnosti Slovenije.  

Organizatorja posveta: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija in ZENS – Združenje za 
energetsko neodvisnost Slovenije. 
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I. OBNOVLJIVI VIRI IN OHRANITEV PODEŽELJA, Siniša Germovšek 

ROBNA OBMOČJA–STANJE 

Robna področja naše dežele se vrsto let soočajo z vprašanjem preživetja, saj mladi odhajajo 

in vedno starejše prebivalstvo ne zmore preprečiti odseljevanja in drugih negativnih 

procesov, ki so značilni za demografsko ogroženost. 

Reševanje tega problema se lotevamo na zgrešen način, saj prizadeta območja razvijamo na 

enaki osnovi, z enakimi kriteriji in prijemi kot veljajo za celotno državo, zato ni čudno, da je 

njihov zaostanek vedno večji in preživetje vedno bolj pod vprašajem!  

Zelo odločno odklanjamo uvedbo olajšav in spodbud, vsaj za omejeno časovno obdobje, ki bi 

motivirale mlade, da ostanejo in pritegnile nove moči, nove nosilce razvoja v vedno bolj 

opustele in izpraznjene predele. Takšnih prijemov, ki so dali rezultate v sosednjih državah, se 

bojimo in jih odločno zavračamo, češ sesula se bosta fiskalni in davčni sistem in menda bo 

ogrožen obstoj države. 

 

IZRABA OBSTOJEČIH VIROV 

Dejstvo je, da mora biti na ogroženih območjih udeležba pri izrabi obstoječih lokalnih virov 

večja v prid razvoja in obstanka življenja. Takšni prijemi niso nič novega, saj je že Marija 

Terezija omogočila skupno izrabo srenjske lastnine, lesa za kurjavo, podeljevale so se vodne 

pravice in uvajale še druge ugodnosti za lajšanje in obstoj življenja v odročnih predelih. 

Pri izvajanju projekta Celovit razvoj Trente, Soče in Lepene, se je ugotovilo, da je za obstanek 

in prihodnost celotne doline potrebno zagotoviti stalen finančni vir. Občasno, periodično 

pridobivanje sredstev skozi razpise in na podlagi drugih ukrepov, ne zagotavlja denarja v 

vseh fazah izvajanja različnih projektov na ogroženem območju. Nosilci projektov so takrat 

ko je najbolj potrebno, ko se uveljavljajo na trgu, prepuščeni sami sebi, zato številni, tudi zelo 

obetavni projekti zaidejo v denarne težave, obstanejo ali tudi po nepotrebnem propadejo. 

Dozorelo je prepričanje, da samo večja udeležba na resursih (lov, ribolov, gozd, turistični 

potencial...) lahko zagotovi trdno podlago za stalen, nekampanjski razvoj.  

V prvi vrsti se je znašla izraba bogatega hidroenergetskega potenciala, čeprav je pomenilo 

dejstvo, da se vodotok nahaja znotraj TNP znatno oviro, saj je bil strah pred nepopravljivim 

posegom v okolje in prostor zelo velik. 
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MHE KRAJCARCA 

V povojnem času izraba hidropotenciala vodotoka Krajcarce ni naletela na podporo in 

odobritev in vsi načrti SENG-a (Soške elektrarne) so bili zavrnjeni, kot neprimerni in 

nesprejemljivi. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času velikih naporov in prizadevanj, 

da se zaustavijo in obrnejo negativni tokovi v celotni dolini, je ugoden splet okoliščin pripeljal 

do odločitve o gradnji MHE Krajcarca. Na roko je šlo dejstvo, da se je pri gradnji 

Informacijskega centra TNP v Trenti, predvidela uporaba obnovljive energije in center bi bil 

največji odjemalec proizvedene energije iz MHE Krajcarca, poleg tega pa je razvoj doline 

potreboval stalen finančni vir za izvedbo številnih, predvsem neprofitnih programov in 

projektov. 

ZAKAJ ZADRUGA ? 

Pokazalo se je, da je za izvedbo investicije nujno potrebna ustrezna organiziranost na lokalni 

ravni in s pomočjo strokovnjakov in poznavalcev se je ugotovilo, da bi v našem primeru bila 

najprimernejša ustanovitev zadruge po novem zakonu o zadrugah, katerega sprejemanje je 

bilo spomladi leta 1992 v sklepni fazi. 

Zadruga je omogočala uresničitev možnosti in osnovnega namena, da so vsi njeni člani 

enakopravni, da ni denarne in drugačne prevlade med člani, da se dejansko uveljavlja 

solidarnost med člani in da se prihodki in dobički ne delijo med člani (razen v manjšem, bolj 

simboličnem obsegu), temveč se vlagajo v različna, splošno potrebna področja in projekte. 

Spočetka ni bilo lahko prebiti led, sčasoma pa smo dosegli, da je članstvo  pokrivalo okoli 50 

gospodinjstev iz celotnega območja. 

IZVEDBA INVESTICIJE 

Gradnja MHE Krajcarca je bila vsestransko zahteven projekt, tako z vidika umeščanja v 

prostor, po obsegu in težavnosti gradbenih del in ne na koncu s finančnega vidika, saj je bila 

predračunska vrednost okoli 1.500.000 tedanjih nemških mark, za skromne domače moči 

velika stvar. 

Prodornost članov Skupine za razvoj Trente in vrste naklonjenih posameznikov izven nje, je 

dosegla veliko podporo za izvedbo projekta, zagnanost članov zadruge in drugih izvajalcev pri 

gradnji strojnice, zajetja in vkopu cevovoda, pa je bila naravnost zgledna. 

Vse se je postavilo na glavo ob ugotovitvi, da bo MHE Krajcarca takšna kot je pridobila 

gradbeno dovoljenje, poguba za dolino in ne njena rešitev. Priprava izvedbenega projekta je 

pokazala vse slabosti in pripeljala do zaključka, da jo je  takšno nesmiselno zgraditi.  

Inženir Danilo Magajna je predlagal novo daljšo traso cevovoda z manjšim volumnom in 

zajetje za Kopiščarjem, tako da bi z višinsko razliko 73 m in drugačno strojno opremo dosegli 
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več ciljev. Proizvodnja bi bila ob spoštovanju biološkega minimuma stalna in zanesljiva, 

poseg v okolje bistveno manjši in renaturacija, torej povrnitev prvotnega stanja, optimalna. 

Čas je pokazal, da so se vsa predvidevanja uresničila, do gradbenega dovoljenja, pa je vodila 

trnova pot, posuta s steklovino. 

Dramatično negativne vnaprejšnje napovedi, da bo dolina za vedno uničena, so se izkazale za 

neutemeljene. Pri izrabi obnovljivih virov je pogosta praksa, da se apriori zavračajo projekti, 

vendar izkušnja MHE Krajcarca kaže, da se je potrebno pogovarjati in soočiti argumente in 

odgovorno upoštevati omejitve, ki so glede posegov upravičene. 

S tem nismo imeli težav, saj se je sledilo izročilu in načinu sobivanja z naravo, ki so jo predniki 

v povirju reke Soče tako zgledno prakticirali in tega nismo zanemarili in spregledali. 

MHE Krajcarca je nedvomno in brez zadržkov dobra praksa izrabe obnovljivih virov in 

dokazuje, da je izraba obnovljivih virov v okviru trajnostnega razvoja, možna in dosegljiva. 

Siniša Germovšek 

 

II. ZADRUŽNIŠTVO–ENA OD POTI K ENERGETSKI NEODVISNOSTI, Jadranka Vesel 

Prostovoljnost in odprtost članstva1 poudarja voljo posameznika in njegovo odločenost, da 

sprejema odgovornost skupaj z drugimi   brez  razlikovanja  spola, družbenega položaja, rase 

ali politične in verske različnosti. Prostovoljnost pa ne pomeni le formalnega koraka 

posameznika, ki se v zadrugo vključuje, temveč je bistveni del odločitve in s tem 

odgovornosti za skupno delovanje. Če je odločitev posameznika premalo jasno opredeljena 

tudi ne more biti uveljavljena  na ta način v delovanju zadruge.  Skupnost, ki povezuje 

opredeljene posameznike se že v tem razlikuje od skupnosti, ki nastajajo slučajno. Iz tega 

načela izvira prav tako pomembno načelo o demokratičnem načinu delovanja skupnosti ter 

nadzoru članov, ki skupno sprejemajo odločitve. Če tu dodamo še načelno opredelitev »en 

član en glas«, je jasno postavljen človek – član v center odločanja v zadrugi in ne kapitalska 

udeležba posameznika v delovanju in poslovanju zadruge.  Prav toliko pomemben  je 

demokratično izpeljan nadzor sredstev zadruge, ki so jih člani prispevali ter participacija 

članov pri delitvi viškov zadruge, ki so jih člani pridelali. Načelo delitve  na osnovi prispevka 

posameznika v delovanju zadruge je v nasprotju z delitvijo na osnovi kapitalskih vložkov. 

Kako bomo v zadrugi zagotovili uresničevanje tega načela je odvisna od jasnih in 

nedvoumnih dogovorov, ki jih zadružniki skupno opredelijo. Najlažji način je gotovo  enakost 

                                                           
1
 http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles -  stran ICA: 2.10. 2013 ,  in 

http://usa2012.coop/about-co-ops/7-cooperative-principles - stran Usa coop: 20.8..2013 

 

http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles
http://usa2012.coop/about-co-ops/7-cooperative-principles
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vloženih deležev, ki jih zadružniki že v fazi pristopa določijo v okviru pravil delovanja zadruge. 

Če tega člani ne opredelijo jasno in nedvoumno v svojih pravilih, so posledice v delovanju 

zadruge najpogosteje pogubne. Postavljanje vložkov, ki so lahko različni pa klesti skupno 

delovanje in vodi v izgubo značaja zadruge, ki vse bolj postaja nekoliko bolj demokratično 

vodena kapitalska družba. 

Z uveljavljanjem osnovnih načel članstva pridemo tudi do naslednjega načela avtonomnosti 

in neodvisnosti zadrug, ki jih samostojno in neodvisno vodijo člani. Ko zadruga vstopa v 

kapitalske odnose izven zadružnih okvirov, mora zagotoviti avtonomnost   na osnovi 

zadružnih načel ne pa na osnovi kapitalskih investicij. Zagotoviti mora vse vidike 

samostojnosti in neodvisnosti. 

Zaradi skupnega upravljanja članov zadruge in njihovih vodstvenih  demokratično izvoljenih 

posameznikov,  morajo zadruge za svoje člane zagotavljati izobraževanje, usposabljanje in 

informiranje. Pomemben del procesov izobraževanja, usposabljanja in informiranosti članov 

zadrug predstavlja tudi  delovanje članov v odnosu do javnosti, ki naj bo seznanjena z naravo 

zadružništva in njegovo drugačnostjo ter prispevkom k razvoju skupnosti. 

Sodelovanje med zadrugami kakor tudi krepitev zadružnega gibanja na lokalnem, 

regionalnem, nacionalnem kot tudi mednarodnem prostoru, je eden od stebrov širjenja 

zadružništva in hkrati predpostavka razvoja skupnosti. 

Pogosto slišimo trditev, da so zadruge poslovni model, ki je na krize posebej odporen. 

Trditev, ki jo lahko ovržemo že na osnovi zadružnih načel, ki jim je mednarodna zadružna 

organizacija  (International Cooperative Alliance) dodala 1995 še novo načelo, načelo skrbi za 

skupnost in njenega trajnostnega razvoja. Zadruge so ne le poslovni model, ki posluje 

družbeno odgovorno, so tudi skupnosti, ki svoje okolje jemljejo kot osnovo delovanja, kot 

trajno obkrožitev. Za razliko od kapitalskih družb se ne selijo za dobičkom. Osnovno vrednoto 

in vrednost zadrug predstavljajo člani ne kapital.  

Razprava  o načelih delovanja zadrug in njihovo ponavljajoče se navajanje je nujno zaradi 

pomena, ki ga načela delovanja imajo za delovanje zadrug, ki delujejo že ali pa nastajajo. Le 

trdna zasidranost zadrug v načelih zadružništva zagotavlja njihovo odpornost v krizah2.  

Jasnost in nedvoumnost zadružnih načel dovolj nazorno pokaže demokratično osnovo take 

vrste združevanja in organiziranja posameznikov.  Energetska neodvisnost je, tako kot ostali 

okoljski vidiki, del temeljnih načel zadružništva. Je osnova za kvaliteto življenja posameznika 

kot tudi skupnosti. Načini odločanja so lahko v okviru različnih zadrug različni. Res je sicer, da 

zadruga kot skupnost  in kot gospodarski subjekt ni imuna na nedemokratičnost odločanja, 

vendar taki načini odločanja zadrugo uvrščajo na rob zadružništva. Energetske zadruge 

                                                           
2  http://ebookbrowse.com/resilience-of-the-cooperative-business-model-in-times-of-crisis-pdf-d345198620 - 

stran ebookbrowse: 15.7. 2013 

http://ebookbrowse.com/resilience-of-the-cooperative-business-model-in-times-of-crisis-pdf-d345198620
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zasnovane na najrazličnejših obnovljivih virih lahko predstavljajo način demokratizacije 

odločanja v energetiki. 

Sedanji zakonski okviri omogočajo oblikovanje zadrug na področju energetike, 

prepoznavnost možnosti pa je še vedno premajhna. Ob tem se seveda lahko lotimo 

razmisleka o resnosti strategij države, ki se nanašajo na to področje. Predvsem pa 

razumevanja energetike le kot skupka velikih sistemov tako v produkciji kot tudi v distribuciji 

energije. Še vedno je premalo premisleka namenjenega sistemskemu pristopu tako za 

majhne producente, kakor tudi skrbi in stimulaciji varčnih pristopov pri porabi energije.  

Zadružništvo predvsem po svetu, seveda pa tudi v Sloveniji, jasno kaže zmožnosti razvoja 

tudi na področju energetske neodvisnosti.  Združevanje posameznikov pri energetsko vzdržni 

gradnji, pri proizvodnji električne energije, kakor tudi pri ogrevanju, jasno kaže, da je tak 

način pot do ne le energetske neodvisnosti, temveč tudi do spreminjanja odnosa do 

potrošnje energije torej do energetske vzdržnosti. 

Pomemben del celovitosti pristopa do energetske neodvisnosti predstavljajo demokratični 

načini načrtovanja, udejanjanja in upravljanja energetskih sistemov. Zadružni način je eden 

tistih, ki s svojo zasnovo, zagotavlja možnosti demokratičnega odločanja svojim članom3. 

Jadranka Vesel 

RISE Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo, Postojna 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://rescoop.eu 

  http://www.cooperativeenergy.coop 

  http://www.uk.coop   UK energy goes cooperative 

  http://www.pcec.coop  

  Strani pregledane: 30.05. 2017 

http://rescoop.eu/
http://www.cooperativeenergy.coop/
http://www.uk.coop/
http://www.pcec.coop/
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III. JUNCKERJEV NALOŽBENI PAKET ZA EVROPO, EFSI SREDSTVA IN TEHNIČNA 

POMOČ ELENA, Rajko Leban 

Junckerjev naložbeni paket za 
Evropo, EFSI sredstva  in Tehnična 

pomoč ELENA
Rajko Leban, direktor GOLEA, Bovec, 7. junij 2017

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA
Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

www.golea.si

info@golea.si rajko.leban@golea.si

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

 

Obseg naloţb po Evropi: v času krize padec za 15 % 
(434 € mrd)

Realne bruto investicije v osnovna 
sredstva – izhodiščni trend vs. 
zgodovinski trend vs. naloţbeni 
načrt
EU-28, v cenah iz 2013, v mrd €

GFCF zgodovinska norma, ob 
predpostavki razmerja 
naložbe/BDP 21-22%
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zgodovinski trend / izhodiščna 
napoved
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RAZLOGI ZA NALOŢBENI NAČRT

NALOŢBENA VRZEL

VISOKA LIKVIDNOST NA TRGIH

OMEJITVE JAVNIH PRORAČUNOV

ŠTEVILNE OMEJITVE ZA NALOŢBE

NALOŢBENI NAČRT ZA EVROPO 

kombinacija 

političnega ukrepanja na ravni EU

in v drţavah članicah 

+ 

spremenjena logika u/porabe 

EU proračuna 

+ 

sposobnost mobiliziranja

zasebnega kapitala v smeri 

strateških naloţb

4

 

CILJ 
• rast, delovna mesta & naložbe, konkurenčnost

• v obdobju 2015-2018 ustvariti za 315 milijard
naložb po EU - TO NE POMENI, DA JE NA
VOLJO NOVIH 315 MILIJARD SREDSTEV!

• potencial: 1,3 milijona novih delovnih mest

• olajšati dostop do finančnih virov malim in srednje
velikim podjetjem (MSP) – t.i. MSP DEL

• v Evropi velike potrebe po čezmejni infrastrukturi

– t.i. INFRASTRUKTURNI DEL

KAKO GA DOSEČI? 5
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Evropsko svetovalno vozlišče za 

naloţbe 

2. POMOČ 

3. REGULATIVNO 
OKOLJE IN ODPRAVA 

OVIR ZA NALOŢBE

NALOŢBENI NAČRT – 3 STEBRI 

6

1. EVROPSKI SKLAD 
ZA STRATEŠKE 

NALOŢBE (EFSI)

Evropski portal naloţbenih 

projektov Tehnična pomoč EIB 
ELENA 2,25 mio € -

GOLEA.

Finančne spodbude 
SPS-a s podporo 

EFSI:

Programa COSME in 
EASI.

 

 

1. EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE NALOŢBE 
(European Fund for Strategic Investment - EFSI)

8

 dinamiko in obseg odobrenih naložb določa povpraševanje 

 obvezen določen delež investiranja s strani zasebnega 
sektorja – boljša uporaba javnih sredstev – ne več 
NEPOVRATNA SREDSTVA (SUBVENCIJE) 

 velikost naloţb

 prvotno minimalni prag za EIB kredite: 25 milijonov €, vendar zdaj te 
omejitve ni več, pregleda se tudi projekte manjših vrednosti 

 projekte manjših vrednosti je mogoče strniti v naloţbene platforme 

 dodatnost v primerjavi z obstoječimi instrumenti

 višje prevzemanje tveganja kot običajna aktivnost EIB – pri 
dodeljevanju EFSI jamstva je ključna ocena tveganja
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1. EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE NALOŢBE 
(European Fund for Strategic Investment - EFSI)

8

 dinamiko in obseg odobrenih naložb določa povpraševanje 

 obvezen določen delež investiranja s strani zasebnega 
sektorja – boljša uporaba javnih sredstev – ne več 
NEPOVRATNA SREDSTVA (SUBVENCIJE) 

 velikost naloţb

 prvotno minimalni prag za EIB kredite: 25 milijonov €, vendar zdaj te 
omejitve ni več, pregleda se tudi projekte manjših vrednosti 

 projekte manjših vrednosti je mogoče strniti v naloţbene platforme 

 dodatnost v primerjavi z obstoječimi instrumenti

 višje prevzemanje tveganja kot običajna aktivnost EIB – pri 
dodeljevanju EFSI jamstva je ključna ocena tveganja

 

EFSI: kdo je upravičen?

10

POMOČ, KI POMOČ, KI JE NA VOLJO JE NA VOLJO

korporativni 

sektor 

MSP (do 250 
zaposlenih) 

ali podjetja z 
do 3.000 

zaposlenimi

nacionalne 

spodbujeval

ne banke in 

finančni 

posredniki

naložbene 

platforme, nam

enske družbe 

(SPV) 

Javni 

sektor, držav

ne in lokalne 

oblasti

 

1. EFSI: UPRAVIČENI SEKTORJI

1. raziskave, razvoj in inovacije

2. energija (prioritete energetske unije)

3. promet

4. informacijske in komunikacijske tehnologije

5. okoljska učinkovitost in učinkovita raba virov

6. urbani in družbeni projekti

7. Zdravje

8. podpora MSP in "mid-cap" (do 3.000 zaposlenih) 
podjetjem

V VELIKI MERI GRE ZA SPODBUJANJE JAVNO-ZASEBNIH 
PARTNERSTEV 11
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Ključne razlike: EFSI in "evropskimi skladi" 

12

EFSI "evropski skladi"

ni geografskih kvot nacionalne kvote

ni sektorskih kvot sredstva so porazdeljena 
po politikah 

je neodvisna od vladnih 
strategij ali prednostnih  

nalog 

operativni programi (OP) 
2014-2020

povratna sredstva (krediti) nepovratna sredstva

obvezna udeležba  
zasebnega kapitala 

udeležba zasebnega 
kapitala ni obvezna 

 

EFSI - IZBORNI POSTOPEK IN KRITERIJI 

 skrbni pregled (due dilligence) izvaja EIB -> odbor za naložbe 

 vsak projekt se ocenjuje glede na 4 kriterije

1. kvaliteta in upravičenost projekta (rast, delovna 
mesta, trajnostna naravnanost)

2. skladnost s prednostnimi področji (sektorji) 

3. tehnični in finančni vidik 

4. dopolnilni kazalniki

 dodatnost, makroekonomski kazalniki, multiplikacijski
učinek, zasebna sredstva, sodelovanje z nacionalno 
spodbujevalno banko, sofinanciranje z drugimi EU skladi,.

13

 

krepitev svetovalnih storitev – Evropsko svetovalno 
vozlišče za naloţbe 

(European Investment Advisory Hub - EIAH) 
www.eib.org/eiah

 EIB nudi različne oblike tehnične pomoči v fazi priprave 
projekta

 v Sloveniji je vstopna točka vozlišča SID Banka 

2. POMOČ, KI JE NA VOLJO

14
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preglednost naloţb v Evropi  - Evropski portal naloţbenih projektov 
(European Investment Project Portal –EIPP)

www.ec.europa.eu/eipp
 objava projekta na EIPP poveča vidnost projekta
 priložnost, da boste našli vlagatelje iz celega sveta, ki iščejo naložbene priložnosti 

v Evropi
 dostop do široke mreže investitorjev, svetovalcev in tehnične pomoči, ki lahko 

pomaga pri nadaljnjem strukturiranju in financiranju projekta

Ali moj predlog izpolnjuje pogoje za objavo na EIPP?
 minimalna vrednost projekta mora biti vsaj €10 milijonov
 začeti se mora v obdobju treh let od predložitve na EIPP
 nosilec mora biti javna ali zasebna entiteta, ustanovljena v državi članici EU
 združljivost z veljavnim pravom EU in nacionalno zakonodajo

Objava projekta na portalu nikakor ne pomeni tudi zagotovitve financiranja!

2. POMOČ, KI JE NA VOLJO

15  

• boljša in bolj predvidljiva regulacija

• boljše delovanje enotnega trga EU

 energetska unija

 enotni digitalni trg

 unija kapitalskih trgov

 trg storitev

 enotni evropski prometni prostor

• strukturne reforme v državah članicah

• odprtost za mednarodno trgovino in naložbe

3. IZBOLJŠATI NALOŢBENO OKOLJE

16

 

17

Rezultati - #InvestEU #EFSI

23

Slovenija 0,00 €
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EFSI - rezultati do 4/4/2017

 183,5 milijard naložb (ki so pokrite z 33 milijard. jamstev)

 206 infrastrukturnih projektov 

 271 sporazumov za financiranje MSP – doseg 400.000 
podjetij

 sektorji: MSP (31%), energetika (24%), R&I 
(21%), digitalna infrastruktura (10%),  promet (8%)

 3 od 4 upravičencev EFSI jamstev so novi klienti EIB 

 EIB je povečal obseg bolj rizičnih aktivnosti iz 4 milijard na 
11 milijard €

 62% vrednosti naložb, ki jih je doslej podprl 
EFSI, zagotavlja zasebni sektor

18

 

 

SLOVENIJA? 

Okno MSP

projekt Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), ki 
slovenskim podjetjem omogoča lažji dostop do 
financiranja in zagotavlja za 180 milijonov jamstev 
za bančne kredite. 

To bo 1.100 slovenskim podjetjem pomagalo pri 
rasti, zaposlovanju in razvoju. 

Infrastrukturno okno  

zaenkrat še ni odobrenega projekta    

Razlogi:

-navajenost na nepovratna sredstva

- slabo razvit trg zasebnega kapitala

-previdnost države pri podpori projektov/platform 
zaradi vpliva na javni dolg

-malo pozitivnih izkušenj z javno zasebnimi 
partnerstvi 

26
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PovzEtek – KLJUČNA SPOROČILA?

 to niso dodatna nepovratna sredstva (novi sklad/i), ampak gre 
za povratna sredstva krita z jamstvi EU – nova logika uporabe 
EU proračuna; naj bi se nadaljevala tudi po letu 2020

 s proračunom EU se krije potencialno izgubo, ki bi jo projekt 
ustvaril do EIB (nova logika delovanja EIB, ki zdaj podpira tudi 
projekte z večjimi tveganji)

 ni nobenih razpisov ali rokov za oddajo

 imate ekonomsko vzdržen projekt – kontaktirajte EIB (ne 
glede na velikost projekta), projekt gre v pregled, šele na 
koncu se odloči, ali se mu da EFSI garancija

 možnost kombiniranja inštrumentov s povratnimi sredstvi

 medsebojno združevanje v platforme 27

 

Več informacij 

Spletna stran Evropske komisije  

http://ec.europa.eu/invest-eu  

Spletna stran Evropske investicijske banke (dobri opisi projektov po sektorjih, državah, 

stanju odobritve)  

http://www.eib.org/invest-eu  

Spletna stran Evropskega svetovalnega  vozlišča za naložbe  

www.eib.org/eiah  

Spletna stran Predstavništva Evropske komisije  

http://ec.europa.eu/slovenia  

Koga lahko kontaktiram? 

na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji 

Tina Vončina, 01/252 8802, tina.voncina@ec.europa.eu  

Ulla Hudina Kmetič, 01/252 88 15, ulla.hudina@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/invest-eu
http://ec.europa.eu/invest-eu
http://www.eib.org/invest-eu
http://www.eib.org/eiah
http://ec.europa.eu/slovenia
mailto:tina.voncina@ec.europa.eu
mailto:ulla.hudina@ec.europa.eu
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EIB pisarna v Sloveniji  

01/320 6240, ljubljana@eib.org  

in seveda SID banko ….  

 

2. POMOČ - Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe(EIAH)  

 

 Kombiniranje finančnih instrumentov 

 

mailto:ljubljana@eib.org
mailto:ljubljana@eib.org
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Primer kombiniranja finančnih instrumentov 

 

Naložbene platforme – EFSI za manjše projekte 

 

 

 



                 
Strokovni posvet o ustanavljanju energetskih zadrug v Sloveniji, 7. junij 2017, Bovec, Slovenija 

18 
 

Finančna plat – Primer Heute de France 

 

Kako do EFSI projektov v Sloveniji 

 Mentalni premik v zvezi z EU sredstvi, od subvencij h kombiniranju različnih vrst 
sredstev 

 Boljše usklajevanje med zasebnimi in javnimi subjekti pri identifikaciji in 
ustvarjanju projektov 

 Pripravljenost preučiti možnosti za investicijske platforme in njihova uporaba pri 
manjših projektih 

 Večji poudarek na ekonomski plati projektov (“bankable”) 

 Mobilizacija institucionalnih investitorjev in podrejena sredstva za naložbe v 
nacionalnem interesu 

 Več čezmejnega sodelovanja in vključenosti v regionalne in evropske investicijske 
podvige 

 Aktivnejši pristop k zahtevi po tehnični pomoči  

 Lastna udeležba 

 Delitev tveganj 

Kontakti v SID banki za EFSI in EIAH 

Borut Kocič, Direktor oddelka za podjetja 
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Telefon: 01/2007-530, email: borut.kocic@sid.si 

   Nadja Cvek, Vodja financiranja infrastrukture 

   telefon: 01/2007-569, email: nadja.cvek@sid.si 

www.sid.si 

TEHNIČNA POMOČ ELENA 

• The European Local Energy Assistance - ELENA 

• Skupna pobuda EIB in EK v okviru evropskega programa IEE (Intelligent Energy 
Europe II) 

• EU sredstva za sofinanciranje tehnične pomoči za pripravo URE in OVE projektov 

• Ciljna skupina končnih prejemnikov: regionalni in lokalni organi, ki izvajajo 
regionalne in lokalne energetske koncepte 

• Cilj: pripraviti ekonomsko upravičene URE in OVE projekte in jih tako narediti 
zanimive za zunanje financiranje (energetsko pogodbeništvo, sredstva virov 
finančnih institucij,..) 

 http://www.bei.org/products/advising/elena/index.htm  

Projekt PM4PM Uvod 

• PM4PM – Preparation and Mobilisation of Financing for Sustainable Energy 
Investments in Primorska Region Municipalities 

• Skupen naložbeni projekt 21 občin  

• Nameni naložb 

Celovita energetska prenova javnih stavb, stavbni ovoj, prezračevanje, ogrevanje, notranja 
razsvetljava 

Izgradnja / prenova sistemov za daljinsko ogrevanje 

Energetska prenova cestne razsvetljave 

Naložbe v učinkovit in čist urbani promet 

Naložbe v energetsko učinkovitost oskrbe z vodo  

http://www.bei.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.bei.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.bei.org/products/advising/elena/index.htm
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PROJEKT PM4PM – upravičeni stroški
• Upravičeni stroški znašajo 90% 

stroškov potrebne dokumentacije 
za pripravo projektov do podpisa 
pogodbe s pogodbenikom (JZP) 
oziroma izvajalcem (JN), to so 
razširjeni energetski 
pregledi, investicijska, projektna 
in razpisna dokumentacije,.. 

• 10% prispevajo sodelujoče občine

• Projekt traja 36 mesecev od 
1.10.2016 do 30.9.2019

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

 

PROJEKT PM4PM – upravljanje projekta
• Vse sodelujoče občine so imenovale v 

Usmerjevalni odbor (Steering Committee) 
po enega člana (župani, direktorji občinskih 
uprav, vodje oddelkov,..), predstavnika pa je 
imenovala tudi SID banka, član pa je tudi 
direktor GOLEA.

• Usmerjevalni odbor je imenoval Upravni 
odbor (Management Board) katerega 
sestavlja pet članov: Trije iz 
občin, predstavnik SID banke in direktor 
GOLEA

• Znotraj GOLEE je ustanovljena izvajalska 
enota (PIU – Project Implementation Unit) 
sestavljena iz 7 sodelavcev

• Pri izdelavi potrebne dokumentacije se 
vključuje še zunanje izvajalce 

ZDRUŽEVANJE PROJEKTOV ???

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

PIU

PM4PM

External experts Investments
Departments

PROJECTS / LOT 1

PROJECTS / LOT 2…

PROJECTS / LOT nEPC Provider 1,

MUNICIPALITIES

PR
O

JE
CT

 
IM

PL
EM

EN
TA

TI
O

N
PR

O
JE

CT
  F

IN
AN

CI
N

G

Own
capital

EIB
SID Bank

Commercial
Banks

Eco Fund

EPC Provider 2 …

EPC Provider n,
ESCO n,
UTILITY n

MUNICIPALITY 1

MUNICIPALITY 2 …

MUNICIPALITY 21

Local 
budget

Cohesion
Fund

51% 9% 40%

Steering Committee

 EPC projects 

 

PROJEKT PM4PM – združevanje naložb
• Združevanje (geografsko razpršenih) naložb v ekonomsko – upravičene 

projekte
• Pomembni so kriteriji združevanja 
Sledenje evropskim in nacionalnim strateškim ciljem: zmanjšanje porabe 
energije za 20%
Kombiniranje ukrepov učinkovite rabe energije

Optimizacija ukrepov učinkovite rabe energije

Pokrivanje izdatkov projekta v obdobju 15 let s kombinacijo zmanjšanja izdatkov za 
energijo in nepovratnih sredstev EKP

Upoštevanje možnosti zunanjega financiranja (prenos današnjih stroškov za 
obdobje 15 let): zasebni partner oz. energetsko pogodbeništvo, povratna sredstva 
EKP finančnih instrumentov, druga povratna sredstva (SID banka, Eko 
sklad, Ribniški sklad, komercialne banke,..) 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost
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ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
• Energetsko pogodbeništvo je način pogodbenega 

znižanja stroškov za energijo, pri katerem podjetje za 
energetske storitve (ESCO – Energy Service 
Company) izvede potrebne ukrepe učinkovite rabe 
energije na naročnikovih objektih, naročnik pa mu 
zanje plača dogovorjeni znesek, pri čemer 
dogovorita tudi pogodbeno kazen za primer 
nedoseganja dogovorjenih rezultatov oziroma 
prihrankov energije. 

• Običajno se pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
kombinira tudi s pogodbeno oskrbo z energijo in s 
tem doseže boljšo ekonomiko celotnega 
investicijskega projekta. 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

ESCO MODEL GOLEA MARIE 
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POSTOPKI V OBČINAH - stavbe

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

 

POSTOPEK JZP predhodni postopek  

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

• Občine morajo obvezno izvesti predhodni postopek in preveriti možnost izvedbe projekta 
preko JZP 

• Če je test JZP negativen lahko investicijski projekt izvedejo same preko javnega naročila 

Predhodni 
postopek

Javni 
razpis

Izbor 
izvajalca

Sklenitev 
pogodbe

 

JZP – koncesija storitev  

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

• Ministrstvo za finance je izdalo mnenje v katerem je pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov opredelilo kot koncesijo storitev in katero se ne šteje v zadolževanje 
občin, če znaša novi skupni strošek (storitev + energija) manj, kot predhodni 
strošek za energijo. 

JZP

pogodbeno

(ZJZP, ZJN, ZGJS)

javnonaročniško

koncesijsko

k. gradenj

k. storitev

statusno

(ZJZP, ZGJS, ZJF)
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JZP – koncesija storitev  

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

• Ministrstvo za finance je izdalo mnenje v katerem je pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov opredelilo kot koncesijo storitev in katero se ne šteje v zadolževanje 
občin, če znaša novi skupni strošek (storitev + energija) manj, kot predhodni 
strošek za energijo. 

JZP

pogodbeno

(ZJZP, ZJN, ZGJS)

javnonaročniško

koncesijsko

k. gradenj

k. storitev

statusno

(ZJZP, ZGJS, ZJF)

 

PRVE PRIJAVE NA JOB _ 2016 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

• Na prvi javni razpis MzI za 40% sofinanciranje energetske prenove stavb v 
lasti in rabi občin JOB _ 2016 so primorske občine Ajdovščina, MO 
Koper, Divača, Renče – Vogrsko in MO Nova Gorica prispevale 4 prijave v 
višini dobrih 5 mio € za prenovo 9 stavb, žal zaradi nezainteresiranosti 
zasebnih partnerjev vse v obliki JN. 

• Na drugi razpis MzI, z oddajo vlog v aprilu 2017 smo prijavili prenovo 5 
stavb v občini Logatec v višini 1 mio €, OŠ Cerkno v višini 0,8 mio €, OŠ in 
vrtec Bertoki in vrtec Prisoje MO Koper 0,8 mio € (JN).

• V fazi konkurenčnega dialoga - JZP pa je 9 stavb v občini Postojna s 
prenovo JR v višini 4 mio € ter OŠ in ZD Idrija v višini 1,8 mio €. 

 

ODPRTE DILEME 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

• Ustrezno financiranje MSP kot ESCO podjetij ter 
vzpostavitev finančnih mehanizmov, garancijskih shem,..

OP EKP predvideva:
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• Namenski kredit občinam, ki se vrača izključno iz prihrankov 

energije se ne šteje v zadolţevanje občin.  

• Občine si ne morajo poračunati DDV, kateri je neupravičen strošek 

in 40% nepovratnih sredstev postane 30% in kjer morajo računati 

še finančno vrzel in prihranke energije upoštevati kot prihodek 

investicijskega projekta.  

MOŽNE REŠITVE 

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

• Občina v obliki JN izvede ukrepe, ki niso ekonomsko zanimivi za 
zasebnika in za ta del pridobi kredit, ki se ne šteje v zadolževanje. 
Zasebnik namreč izvede ostale ukrepe v obliki JZP in prevzame 
upravljanje objekta in s tem zagotavlja prihranke ter nosi tveganja 
nedoseganja prihrankov. Ključno pri tem je, da občina plača za 
energijo, storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov in stroške 
kredita manj kot pred tem. 

 

POSTOPKI V OBČINAH – DO OVE

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

 

 

NAČRTOVANI DO OVE v TP ELENA
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DO OVE in ZADRUŽNIŠTVO
• Primer dobre prakse v EU: zadruga gradi polje mVE, v projekt se vključi 

lokalno prebivalstvo, ki projekt podpira. 

• Primer dobre prakse v SLO: DOLB Loški Potok 

Zadruga je bila ustanovljena spomladi 2016 ter nato preko javnega razpisa 
pridobila koncesijo za izgradnjo DOLB za center Hriba. Konec leta 2016 se je 
prijavila na razpis MzI DO OVE 2016 in pridobila nepovratna sredstva. 

Višina investicije je 750.000 €, nepovratnih sredstev pa 70%. 

Na DOLB bodo priklopljeni Dom starejših občanov, obe trgovini, zdravstveni dom, 
šola, poslovni del stanovanjskega bloka v katerem je tudi pošta, KTC, gostilna in 
večstanovanjska stavba Hrib 7.  

 

Primer dobre prakse v SLO: DOLB Loški Potok  

Zadruga v loškem potoku bo poleg upravljanja DOLB prevzela še upravljanje 

pošte, sicer bi ta šla iz kraja ven.  

Lesna zadruga Loški Potok je uspešno kandidirala na razpisu za posek v državnih 

gozdovih do konca leta 2018. Ideja je tudi izkoriščanje vetrne energije.  

Bistvena prednost v primeru zadruge je ta, da ima korist 

tudi lokalna skupnost,  občani,...  

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

www.golea.si info@golea.si

 

Rajko Leban, univ. dipl. ing. str., GOLEA 
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IV. STATUSNO PRAVNA UREDITEV ZADRUGE V SLOVENSKI 

ZAKONODAJI, Tony Mlakar 

UVOD 

Namen tega referata ni analiza pravnih določb in norm Zakon o zadružništvu in drugih 

predpisov, ki urejajo področje zadružništva, temveč  kratka opredelitev temeljnih pojmov, 

načel in značilnosti pravne subjektivitete zadrug v primerjavi z drugimi pravnimi subjekti. 

Tako je večina besedila namenjena orisu splošnih značilnosti pravno statusne opredelitve 

zadruge ter njenima temeljnima značilnostima – namenu zadruge ter članstvu zadruge. S 

tem bom poskušal predstaviti osnovne značilnosti zadruge, ki bi lahko pomenile 

konkurenčno prednost pred nekaterimi preostalimi oblikami gospodarskih družb. 

OSNOVNI PRAVNI POLOŽAJ ZADRUG 

Področje zadružništva in upravljanje v zadrugah v Sloveniji urejata zakon o zadružništvu 

(Zzad - Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) , ki je začel veljati 28. marca 

1992, konec leta 1993 pa smo kot lex specialis oz. lex posterior glede na Zzad  dobili  Zakon o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju  (ZSDU -Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 45/08 – Zarbit). Zzad je bil deležen nekaterih prenov, nazadnje pa je bil temeljito 

dopolnjen z uveljavitvami nekaterih pravnih predpisov, ki jih vsebujejo direktive EU in 

predvsem Uredba o Evropski zadrugi - SCE (EUZ - 1435/2003/ES ). V statusno ureditev zadrug 

posega tudi Zakon o gospodarskih družbah ( ZGD-1), predvsem kar se tiče določil glede firme, 

sedeža, dejavnosti, zastopanja zadrug in njihovega vpisa v sodi register, revidiranja zadrug 

ter določil o letnih poročilih in poslovnih knjigah. Posebej ZGD-1 določa tudi statusno 

preoblikovanje zadrug. Prav tako, področje finančnega poslovanja, postopke prisilne 

poravnave, stečajne postopke in postopke izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ureja 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju  

(ZFPPIPP). 

Zzad definira zadrugo kot organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov , ki ima namen 

pospeševati gospodarske koristi i in razvijati gospodarske oziroma družbene dejavnosti svojih 

članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem 

sodelovanju in upravljanju članov4. Zakon torej definira zadrugo kot organizacijo, ki v pravni 

teoriji predstavlja temelj pravne osebnosti pravne osebe in sicer kot smotrno povezanost 

osebnega in stvarnega substrata zaradi doseganja določenega cilja.5 Iz tega izhaja, da 

zadruga kot posebna vrsta pravne osebe poleg drugih značilnosti, ki jo statusno pravno 

                                                           
4
 Zzad, UL RS 42/7, 1.člen 

5
 Avsec F., Zakon o zadrugah ( Zzad –UPB1) s komentarjem, sodno prakso in primerjalnopravnim orisom, 

Ljubljana 2008, GV Založba, str.50 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2286
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1979
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razlikuje od drugih pravnih oseb,  temelji na spremenljivem številu članov (ter kapitala) in po 

njenem namenu.  

NAMEN ZADRUGE 

Namen zadruge se kaže v pospeševanju gospodarske koristi svojih članov na podlagi 

enakopravnega sodelovanja in članskega upravljanja. V pravni teoriji je termin opredeljen 

kot poseben zadružni pospeševalni namen članov  ki se izkazuje z načelom istovetnosti 

zadruge in  njenih članov. Germanska pravna teorija pospeševalni namen članov razume v 

izrazito gospodarskem pomenu, iz tega pa izhaja tudi Zzad, ki govori o pospeševanju 

gospodarskih koristi svojih članov. Na podlagi tega zadruga omogoča svojim članom 

povečevanje prihodkov  oziroma zmanjšanje odhodkov, lahko pa tudi zagotavlja različne 

dobrine ali storitve, ki posameznemu članu brez posredovanja zadruge niso dostopne. Poleg 

namena razvijanja gospodarskih koristi pa je namen zadruge razširjati tudi družbene 

dejavnosti njenih članov, saj zadruga lahko zagotavlja tudi gospodarske koristi pri 

zadovoljevanju socialnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb članov zadruge v 

zasebnem življenju, vendar pa zadruga ne sme biti ustanovljena samo zaradi organiziranja 

neprofitnih dejavnosti, temveč mora za pokritje teh stroškov tudi nekaj prigospodariti in s 

tem ohranja sposobnost uresničevanja takega namena. 

Zadružno pravo na vprašanje, ali zadruga sme pridobivati presežek prihodkov nad odhodki  

opredeljuje tako, da je obvezen namen vsake zadruge pospeševanje gospodarskih koristi 

svojih članov. Zadruga mora svoje poslovanje urediti tako, da imajo njeni člani največje 

možne koristi.6 

ČLANSTVO ZADRUGE IN TEMELJNA NAČELA 

Zadruga temelji na članstvu, zato je pravna teorija uvršča v skupino pravnih oseb, ki jih 

imenujemo korporacije,saj brez članov zadruga ne more obstajati in delovati oz. dosegati 

določenega namena. Članstvo v zadrugi temelji na treh načelih: 1. Načelu enake obravnave, 

2. Načelu zadružne lojalnosti ter 3. Načelu podreditve večinsko sprejetim sklepom. Po 

članstvu oz. korporacijski naravi je zadruga podobna društvom in se je tudi zgodovinsko 

gledano  razvila iz društvene pravne oblike7. Zakon predpisuje minimalno število članov za 

ustanovitev zadruge (3 ustanovitelji)8 ter določa ukrep prenehanja zadruge v primeru 

zmanjšanja števila  članov zadruge pod zakonsko določeno mejo v nekem kontinuiranem 

                                                           
6
 Avsec F., Zakon o zadrugah ( Zzad –UPB1) s komentarjem, sodno prakso in primerjalnopravnim orisom, 

Ljubljana 2008, GV Založba, str.52-53 

7
 Avsec F., Zakon o zadrugah ( Zzad –UPB1) s komentarjem, sodno prakso in primerjalnopravnim orisom, 

Ljubljana 2008, GV Založba, str.52-53 

8
 Zzad, UL RS 42/7, 4.člen 
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obdobju9. Število članov nad tem minimumom se lahko prosto spreminja, vstop in izstop 

članov ne zahtevata spremembe ustanovnega akta ali pravil zadruge. Članstvo v zadrugi je 

prostovoljno in temelji na prostem pristopu ali izstopu10.   

Posebnost statusne opredelitve članstva je tudi osebnost članstva. Zakon namreč določa, da 

članstvo v določenih primerih preneha11, univerzalni pravni nasledniki pa imajo zgolj pravico 

do izplačila deleža, ne pa tudi do članstva, ki ni prenosljivo tudi na kakršenkoli drugi način. 

Članstvo preneha tudi v primeru, da nek član prenese vse deleže na drugo osebo, ki pa mora 

biti članica zadruge. 

Glavni temelj delovanja zadruge predstavlja sodelovanje med zadrugo in njenimi člani, ki se 

reflektira skozi načelo istovetnosti zadruge in njenih članov. Po tem načelu so člani zadruge 

istočasno lastniki (vlagatelji), upravljalci in sodelavci (poslovni partnerji, uporabniki storitev 

ali delavci) zadruge. Ni pa delovanje zadruge strogo vezano na sodelovanje izključno s svojimi 

člani, saj zakon določa, da na podlagi zadružnih pravil lahko zadruga sklepa posle tudi z 

zunanjimi osebami, ki niso njeni člani v obsegu in na način, ki ne postavlja sodelovanje članov 

zadruge v podrejen pomen. Torej je namen zadruge izvajanje dejavnosti s katerimikoli 

osebami, prvenstveno pa s svojimi člani, za katere pridobiva tudi koristi iz sodelovanja. Je pa 

zakon predvidel tudi možnost uvedbe posebni članov zadruge, ki svoje članstvo bazirajo zgolj 

na podlagi svojih vložkov v zameno za pridobitev določenih premoženjskih in upravljalskih 

pravic. 

Načelo spremenljivosti članstva pa je povezano tudi z načelom spremenljivosti vloženega 

kapitala v zadrugi.   Zadruga kot pravna oblika izhaja iz načela spremenljivosti višine kapitala, 

ki je razdeljen na deleže, ki se ob izstopu ali vstopu članov zadruge spreminja, zato pa niso 

potrebni sprememba statuta zadruge ali objava spremembe višine kapitala, kot je to nujno 

pri osebnih ali kapitalskih družbah. Zakon pa je s kasnejšimi novilacijami, predvsem s 

prevzemom predpisov Uredbe o evropski zadrugi uvedel možnost določitve minimalnega 

zneska vpisanega kapitala, ki ga lahko razumemo kot seštevek vpisanih članskih deležev . 

Vendar pa je potrebno opozoriti na dispozitivnsot teh pravil, saj je prepuščeno pravilom 

zadruge, da določi najnižji znesek, pod katerega se znesek članskih deležev ne sme zmanjšati 

zaradi izplačil članom ali njihovim pravnim naslednikom po prenehanju članstva. 

                                                           
9
 Zzad, UL RS 42/7, 47. Člen, 7.alinea 1. odstavka 

10
 Določene zakonski predpisi vendarle omejujejo absolutno naravo prostosti vstopa in izstopa iz zadruge; tako 

je za ustnovitev zadruge  potrebno soglasje ustanoviteljev, za pristop v zadrugo je potrebno soglasje med 

pristopnim članom ter pristojnim organom zadruge, za izstop pa morajo biti izpolnjeni  določeni  ne preveč 

restrektivni pogoji iz 10 člena Zzad. 

11
 Zzad, UL RS 42/7, 9.člen;  članstvo v zadrugi preneha z izstopom,izključitvijo, smrtjo fizične osebe, 

prenehanjem pravne osebe ali prenehanjem zadruge.  
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Ena izmed značilnosti statusno pravne ureditve zadruge je tudi razdelitev nerazdelnega 

zadružnega premoženja. Zzad določa12, da se nerazdelno premoženje ne sme razdeliti med 

člane niti ob prenehanju zadruge. Med tako premoženje šteje tudi premoženje, ki so ga 

zadruge pridobile v času družbene lastnine kot nedeljivo premoženje ali pa so ga pridobile na 

podlagi denacionalizacije in sodelovanja v postopku lastninskega preoblikovanja živilske 

industrije. Zato je Zzad predvidel tudi sistem varstva navedenega premoženja, po katerem 

mora zadruga ob prenehanju svojega delovanja to premoženje izročiti ustrezni zadružni 

zvezi, ki pa ga je obvezana izročiti drugi zadrugi, ki se ustanovi na tem območju. S tem 

zakonodajalec želi zavarovati premoženje, ki je nastajalo z delom zadružnikov skozi več 

generacij na nekem območju in je podlaga tudi za delo zadružnikov naslednjih generacij   

Način upravljanja zadrug je po Zzad prepuščeno članom samim. Člani imajo izključno pravico 

voliti in biti voljeni v organe nadzora, saj je glasovalna pravica sestavni del članstva . Nosilec 

kolektivne volje v zadrugi je celota članov , ki sestavljajo občni zbor13 kot najvišji organ 

zadruge. Glasovalna pravico imajo lahko samo člani zadruge ali njihovi pooblaščenci, vsak 

član pa ima samo en glas, če pravila zadruge ne določajo drugače.14 Poleg občnega zbora je 

obvezni organ zadruge tudi predsednik zadruge in v določenih primerih upravni odbor, ki je 

hkrati predsednik upravnega odbora in predsednik zadruge. Predsednika voli občni zbor 

izmed svojih članov, nasprotno pa je poslovodni organ zadruge (direktor) lahko izvoljen 

izmed nečlanov zadruge, čeprav praksa v velikem številu primerov kaže na imenovanje 

direktorja znotraj članstva zadruge. 

PREDNOST ZADRUŽNE OBLIKE PRED DRUGIMI STAUSNO PRAVNIMI OBLIKAMI15 

Gospodarsko gledano je zadruga organizacija, ki omogoča ali olajšuje vključevanje različnih 
gospodarskih subjektov, med njimi tudi majhnih in srednjih podjetnikov oziroma podjetij na 
svobodni trg. Zadruga lahko zagotavlja članom prednosti, ki jih omogočajo prihranki zaradi 
večjega obsega proizvodnje oziroma poslovanja in jih člani s samostojnim nastopom na trgu 
ne bi mogli doseči ali pa bi jih dosegli v manjšem obsegu. Na podlagi sodelovanja članov 
zadruga lahko tudi izboljša pogajalski položaj članov na trgu, zlasti, če imajo poslovni 
partnerji članov zaradi tržne sestave (na primer monopol) bistveno širše možnosti izbire, 

                                                           
12

 Zzad, UL RS 42/7, 74.člen 

13
 Več o občnem zburu kot centralnem, obveznem in najvišjem organu zadruge glej v: Predpisi o zadrugah z 

uvodnimi pokasnili dr. Emila Čeferina,Ljubljana: ČZ Uradni list RS, 1997,str.69-98 

14
 Avsec F., Zakon o zadrugah ( Zzad –UPB1) s komentarjem, sodno prakso in primerjalnopravnim orisom, 

Ljubljana 2008, GV Založba, str.130 

 

15
 Povzeto po http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=11, 

dne 3.6.2017 

http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=11
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boljši pregled nad informacijami in večjo tržno moč kot posamezni člani. Zadruga deluje po 
načelu samopomoči in je tesno vpeta v delovanje tržnega gospodarstva. Vendar nekateri 
pozitivni učinki njenega delovanja presegajo krog njenih članov. Zato mnoge države 
spodbujajo delovanje zadrug in spodbude zadrugam predvidevajo celo v svoji ustavi (med 
državami članicami EU na primer Grčija, Madžarska, Malta, Italija, Portugalska, Španija). 

Prednosti so lahko tudi naslednje lastnosti zadruge: 

 Člani zadruge so osebe, ki v zadrugi niso samo pasivno udeležene s kapitalskim vložkom, 
temveč z zadrugo tudi sodelujejo in pridobivajo koristi pretežno na podlagi sodelovanja, ne 
pa kapitalske udeležbe. Zato je zadruga tesneje povezana s članstvom in v primerjavi z 
drugimi pravno organizacijskimi oblikami omogoča v večji meri poslovanje po načelih 
trajnostnega razvoja. 

 Zadruga je kadarkoli odprta za vstop novih članov, načeloma pa ni dolžna sprejeti osebe, ki 
izpolnjuje pogoje (obojestranska prostovoljnost članstva). 

 Članstvo v zadrugi je prostovoljno. Član lahko iz zadruge tudi izstopi, po prenehanju 
članstva pa se mu izplača delež. Vstop novih in izstop sedanjih članov ne zahtevata 
spremembe ustanovnega akta ali pravil. Spremenljivost števila članov sicer lahko pomeni 
tudi poslabšanje kapitalske podlage zadruge, če se zaradi izstopa članov zmanjša lastni 
kapital zadruge, vendar zakon za obvladovanje in omejevanje tveganja, ki izhaja iz 
spremenljivega števila članov in višine kapitala. 

 Dopušča, da se z zadružnimi pravili uvede najnižji znesek osnovnega kapitala, za srednje in 
velike zadruge pa je predpisana obveznost revizije letnega poročila. 

 Člani zadruge participirajo pri dodani vrednosti, ki bi sicer pripadala drugi osebi 
(posredniku). 

 Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega oziroma spremenljivega števila članov, zato 
je dojemljiva za vstop novih članov. 

 Zadruga zagotavlja članom demokratično upravo, medtem ko je v nezadružnih 
organizacijah glasovalna pravica neenakomerno razdeljena oziroma odvisna od vloženega 
kapitala. 

Tony Mlakar, dipl.prav (UN), AAG Alpe-Adria-Green  

Viri in literatura: 

- Avsec F., Zakon o zadrugah ( Zzad –UPB1) s komentarjem, sodno prakso in 
primerjalnopravnim orisom, Ljubljana 2008, GV Založba,  

- Predpisi o zadrugah z uvodnimi pokasnili dr. Emila Čeferina,Ljubljana: ČZ Uradni list 
RS, 1997, 

- Zakon o zadrugah ( Zzad - Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) 
- www.zadruznazveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=1
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V. DALJINSKA OGREVANJA NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE, Rajko Leban 

 

DALJINSKA OGREVANJA 
NA 

OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Rajko Leban, direktor GOLEA
Bovec, 7.6.2017

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTUKTURO

 

 Dodeljenih subvencij za 16,4 MIO €

 Zgrajenega 59.388 m omrežja z 1.162 priključenimi 
odjemalci

 Skupna nazivna moč kotlovskih naprav je 35,85 MW

 Vrednost vseh sofinanciranih operacij 45.6 MIO €

Doseženi rezultati DOLB-ov
2009 - 2014
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 Veter (EE) 2 MIO €

 Sonce (EE) 6 MIO €

 Biomasa (EE) 2 MIO €

 Geo + hidro (EE) 2 MIO €

 URE javne stavbe 165,2 MIO €

 URE gospodinjstva 21,5 MIO €

 Pametna omrežja 20 MIO €

 DOLB 14 MIO €

 Elektroavti 2 MIO €

Sredstva za Trajnostno energijo v OP 
2014-2020

 

 Dodeljenih subvenciji za 7,9 MIO €

 Zgrajenega 6.701 m omrežja, kjer bo priključenih 80 
odjemalcev

 Skupna nazivna moč priključenih uporabnikov je 
13,8MW

 Dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne 
energije pa bo 979 kW

 Vrednost vseh sofinanciranih operacij 15,7 MIO €

Predvideni rezultati JR DO OVE 2016
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 Sredstva za sofinanciranje 8 mio €

 Upravičenci so gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki in zadruge

 Odpiranje vlog 3 x letno

DO OVE 2017 - 2020

 

 Max intenzivnost 45 % (35 %)

 Povečanje intenzivnosti za srednja podjetja 10 %

 Povečanje intenzivnosti za mala, mikro podjetja 20 %

 Poslovni dobiček se predhodno odšteje od 
upravičenih stroškov ali preko mehanizma za vračilo 
sredstev

 Upravičeni stroški predstavljajo tako razliko med 
stroški za kurilno napravo na lesno biomaso in kurilno 
napravo na fosilna goriva

DO OVE sofinanciranje
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 Vrednost operacije mora znašati  vsaj 400.000 €, 
oziroma vsaj 100.000 €, če gre za mikro DO OVE ali 
širitev obstoječega sistema

 Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših 
naseljih, katere investicijska vrednost je nižja od 
400.000 €

DO OVE sofinanciranje

 

letno prodana količina

 Toplotna obremenitev = -------------------------------------

dolžina trase omrežja

≥ 800 kWh/l/m – 1.000 kWh/l/m = 30 točk

≥ 1.000 kWh/l/m – 1.500 kWh/l/m = 50 točk

≥ 1.500 kWh/l/m – 2.000 kWh/l/m = 70 točk

≥ 2.000 = 100 točk

DO OVE merilo za izbor
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VI. PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE ZA DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO 

BIOMASO – BOVEC, Aleš Šaver  

Razvoj ideje o vzpostavitvi daljinske oskrbe s toplotno energijo v kraju Bovec se je začel z 

izdelavo Študije izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v kraju Bovec 

(2007), v kateri so bili izpostavljeni zelo dobri pogoji za postavitev daljinskega ogrevanja v 

centru naselja. To območje izpolnjuje vse pogoje za gradnjo omrežja daljinskega ogrevanja 

na lesno biomaso. Novembra 2011 je Občina Bovec izdelala Lokalni energetski koncept (LEK) 

Bovec, kjer se je z obravnavo na 10. redni seji občinskega sveta dne 22.11.2011 izkazal 

potencialni javni interes za izvedbo projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini 

Bovec. Iz različnih razlogov v tistem obdobju projekt ni bil izpeljan. 

Pri izvedbi projekta v letošnjem, oziroma prihodnjem letu je pomembno tudi dejstvo, da je 

10.11.2016 Ministrstvo za infrastrukturo objavilo razpis a sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020. Predmet sofinanciranja so 

finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na 

obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE.  

Občinski svet občine Bovec je na seji dne 23.2.2017 soglasno sprejel sklep, da občinska 

uprava pripravi vse potrebne postopke in dokumente za izvedbo daljinskega ogrevanja na 
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lesno biomaso. Načelno mnenje občinske uprave je, da postopke izvedejo na osnovi 

podelitve koncesije podjetju v lasti občine. To pa pomeni, da celotno investicijsko in 

projektno dokumentacijo pripravi občina. 

Nedavne analize so potrdile, da kraj Bovec izpolnjuje večinoma vse pogoje za graditev 

omrežja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V vseh variantah je gostota odjema dovolj 

visoka, prisotni so veliki porabniki energije, na območju je na razpolago načeloma dovolj lesa 

za pokrivanje letnih potreb po toploti.  

Kljub temu, da v občini Bovec praktično ni večjih količin lesnih ostankov iz 

lesnopredelovalnih podjetij, ki največkrat predstavljajo najboljše pogoje za postavitev 

sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ima občina Bovec v lasti več kot 60% 

gozdnih površin, ki jih lahko izrabi za proizvodnjo lesnih sekancev za DOLB Bovec. Po 

podatkih zavoda za gozdove je v občini Bovec 21.500 ha gozdnih površin, oziroma 58,6% 

celotne površine občine. 

Izdelani sta bili tudi idejni zasnovi, kjer bi lokacije kotlarn bile v kulturnem domu, oziroma pri 

osnovni šoli. Obe lokaciji imata na podlagi analize izvedljivosti sorazmerno velika tveganja za 

izvedbo investicije. Razlogi za tveganja so v upravnih postopkih(OŠ), lastniških razmerij 

kotlovnice (kulturni dom), ter na splošno omejenih prostorskih kapacitetah na obeh 

lokacijah. 

Na osnovi preliminarnih analiz je bila izbrana lokacija za kotlarno v industrijskem območju na 

vhodu Bovca, v neposredni bližini proizvodnje podjetja MahleLetrika Bovec d.o.o.  

Glede na dolžino toplovoda je je zaradi gospodarnosti treba traso potrebno skrbno 

načrtovati. Že v fazi IDZ je bilo na podlagi idejne rešitve že optimirana trasa glede na zahteve 

cevovoda,zahtevnost izkopa, ter seveda lastniške strukture zemljišč. 

Za zagotovitev čim večjega priklopa je v projektu predvideli brezplačen priklop za vse 

odjemalce toplote, poleg tega je tudi nakup toplotnih postaj obravnavan kot strošek 

investitorja in ne strošek odjemalcev sistema. 
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