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SLOVENŠČINA 

Različni deležniki se soočajo z različnimi izzivi, ko gre za naložbe v projekte 

energetske učinkovitosti. 

Da premagajo takšne raznolike izzive, lahko ponudniki storitev na področju 

energetske učinkovitosti skrbijo za povezavo med finančnimi institucijami in 

različnimi kategorijami strank. Ponudnik storitev na področju energetske 

učinkovitosti lahko na primer predfinancira naložbo in jo dobi povrnjeno z letnimi 

nadomestili, ki so odvisna od doseženih prihrankov. 

Finančne institucije lahko ponudnikom storitev na področju energetske učinkovitosti 

zagotovijo financiranje s strani tretje stranke, s čemer se izognejo prevzemu 

celotnega naložbenega tveganja. 

Vendar, če želijo to storiti, morajo ponudniki storitev na področju energetske 

učinkovitosti upoštevati svoje kreditne limite in glede na njihove finančne 

zmogljivosti lahko financirajo le omejeno število projektov. 

Koncept refinanciranja 

Če ponudnik storitev na področju energetske učinkovitosti uporabi možnost 

refinanciranja kot potencialno rešitev za svojo omejeno finančno zmogljivost, ima 

priložnost razširiti svoje poslovanje in še naprej vlagati v nove projekte. Finančne 

institucije pa ustvarijo nove zelene poslovne priložnosti z majhnim tveganjem, saj 

nosijo samo kreditno tveganje na strani stranke (tehnična tveganja običajno 

ostanejo pri ponudniku storitev na področju energetske učinkovitosti). 

V shemi refinanciranja poteka financiranje projektov energetske učinkovitosti 

najprej s podjetniškim posojilom, ki ga banka da ponudniku storitev na področju 

energetske učinkovitosti, ki izvaja naložbo. Stranka ima od takšnega pristopa 

takojšnjo korist, saj ji običajno ni treba obremeniti svoje bilance stanja, medtem 

pa lahko izkoristi številne koristi, ki jih prinaša naložba v energetsko učinkovitost. V 

določenem obdobju potem, ko je bila naložba izvedena in je uspešnost naložbe 

dokazana, ponudnik storitev na področju energetske učinkovitosti proda pričakovane 

terjatve instituciji za refinanciranje in zanje prejme vnaprejšnje gotovinsko plačilo, 



 
 

2 

medtem pa kupec dobi pravico do izterjave dolgov. Tako ponudniki storitev na 

področju energetske učinkovitosti počistijo svojo bilanco stanja in pridobijo možnost 

financiranja novih projektov, ki sicer ne bi bili mogoči. Možnost uporabe shem 

refinanciranja je zato pomemben dejavnik pri podpori rasti ponudnika storitev na 

področju energetske učinkovitosti. 

Primeri prilagojenih različic koncepta refinanciranja se uporabljajo v Avstriji, na 

Češkem in v Latviji. Uporabo modela refinanciranja pogosto omejujejo visoki 

transakcijski stroški in pomanjkanje standardizirane dokumentacije, kar je 

ključnega pomena pri izkoriščanju potenciala modela refinanciranja in pri njegovi 

širitvi na neizkoriščene trge. 
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