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„Izgubljeno desetletje“?



Težave 

• Politike na področju zniževanja rabe energije v industriji v Sloveniji 
niso oblikovane stimulativno. 

• Nižje trošarine in dajatve največjim porabnikom so »medvedja 
usluga«, saj jih ne motivirajo k prestrukturiranju.

• Umetno ohranjanje domnevno konkurenčnejšega položaja na 
mednarodnih trgih– vsaj na daljši rok – ne koristi sami (energetsko 
intenzivni) industriji. 

• Ni povezave z izvedbo ukrepov (ISO 50001, prostovoljni sporazumi itd. 
AN URE Shemi za učinkovito rabo električne energije in zmanjševanje 
emisij TGP (ukrep I.4), Slovenska industrijska politika –
prestrukturiranje?)



Težave

• »[Za] zmanjšanje izpostavljenosti višjim stroškom […] [je] ključnega 
pomena tehnološko prestrukturiranje podjetij in nadaljnje zniževanje 
njihove energetske intenzivnosti.« UMAR 2017 

• Za doseganje podnebnih/energetskih ciljev tradicionalni ukrepi ne 
bodo dovolj (optimizacija procesov, zamenjava pogonov oz. peči, 
zajema odpadne toplote itd.)



Za razpravo

• Vodstvo več pozornosti posvetiti porabi energije – ankete kažejo da to 
vse bolj postaja stvar srednjega menedžmenta (ovira za izvedbo 
ukrepov, bolj obsežnih naložb) 

• Obsežna dekarbonizacija industrije: ključno vlogo odigrale raziskave in 
razvoj ter inovacije. Vlaganja v R&D kar visoka (600 mio EUR/letno 
poslovna vlaganja) učinki pa? Delež VT v izvozu »stagnira«. Davčna 
»optimizacija«? 



Status quo?

• »V prvi polovici leta smo končno razrešili zapleteno zgodbo, ki se je pletla že od konca 
leta 2014, ko je papirni industriji grozilo, da bo obremenjena za 4,6 milijona evrov 
dodatnih dajatev iz naslova CO2 dajatve. Zgodba z davki na energente se je sicer pričela 
pred šestimi leti, ko sem se intenzivno posvetila vsebini evropskih direktiv in znotraj njih 
iskala možnosti za oprostitve za energetsko intenzivne porabnike energije. V državah 
članicah EU jih že s pridom uporabljajo. V sodelovanju s poznavalci področja iz papirne 
panoge smo bili uspešni. Medtem smo večkrat zajezili ogromne predvidene dvige 
trošarine na energente, prispevek za obnovljive vire energije pa za večje porabnike uspeli 
znižati za 70%. Letos smo na področju C02 dajatve za energetsko intenzivna podjetja rešili 
situacijo na najbolj ugoden način, s plačilom najnižje stopnje obdavčitve EU, kar namesto 
4,6 mio € znaša 700.000 €. Še bolj pa mi je v ponos, da smo junija v novem ZTro-1 dosegli 
diferencirano, 40% nižjo ceno pri trošarini za električno energijo za največje porabnike. 
Prav tako je rezultat dolgoletnih prizadevanj Združenja papirništva pri GZS pri ozaveščanju 
vladnih organov in najširše javnosti, da odločevalci danes razumejo, kdo so energetsko 
intenzivne dejavnosti in kaj zanje pomeni zgolj minimalno povišanje dajatev. Še bolj pa 
spoznanje in zavedanje, da si zaslužijo posebno obravnavo.«
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