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Naložbeni načrt za Evropo: za energijsko učinkovito Evropo – 6 milijonov evrov za 

slovensko Resalto z jamstvom Evropskega investicijskega sklada 

• Evropski investicijski sklad in slovenska Resalta sta sklenila naložbo v višini 6 milijonov evrov za 

nadaljnji razvoj neodvisnih energetskih storitev in rešitev na področju energije iz obnovljivih 

virov.  

• Naložba se bo financirala z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki je v jedru 

Junckerjevega naložbenega načrta za Evropo. 

• Resalta je do danes pomagala prihraniti 300 GWH električne energije, letne emisije CO2 pa so 

se z njeno pomočjo zmanjšale za 30 000 ton; primerljiv učinek bi imelo, če bi zasadili 3 400 

hektarov gozda. 

Evropski investicijski sklad bo Resalti, inovativni slovenski ponudnici rešitev za izboljšanje energijske 

učinkovitosti, zagotovil 6 milijonov evrov novega lastniškega kapitala. S pomočjo tega kapitala bo Resalta 

prerasla zagonsko fazo ter začela izvajati poslovni načrt, s katerim bo postala pomembna ponudnica 

neodvisnih energetskih storitev in rešitev na področju energije iz obnovljivih virov, kar bo pozitivno 

vplivalo na slovensko gospodarstvo in gospodarstvo EU, pa tudi na okolje.  

Podjetje trenutno sodeluje s posamezniki, podjetji in občinami v Sloveniji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, 

v Italiji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji. Pomaga jim zmanjševati emisije CO2 in porabo energije ter varčevati 

pri stroških, povezanih z energijo. 

Po zaslugi jamstva iz proračuna EU v okviru Junckerjevega naložbenega načrta za Evropo bo lahko Resalta 

še naprej prispevala k energijsko učinkoviti in okolju prijazni Evropi. Podjetje je do danes razvilo in izvedlo 

rešitve, s katerimi je bilo prihranjene 300 GWH električne energije, letne emisije CO2 pa so se zmanjšale 

za 30 000 ton; primerljiv učinek bi imelo, če bi zasadili 3 400 hektarov gozda.  

Resalta, ki so jo ustanovile pomembnejše slovenske družbe – Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana – 

bo ob povečanju ponudbe energetskih storitev razvijala tudi nove rešitve na področju obnovljivih virov 

energije. Prispevku podjetja k zmanjšanju emisij CO2 prek projekta Mestne občine Ljubljana za energetsko 

prenovo objektov je Evropska komisija kot najboljšemu projektu na področju energetskih storitev podelila 

evropsko nagrado za energetske storitve European Energy Service Award.  



Polovico zneska za dokapitalizacijo bo prispeval skupni instrument Evropskega investicijskega sklada in 

Slovenske izvozne in razvojne banke (SID), polovico pa bolgarski investicijski sklad BlackPeak Capital in 

zasebni vlagatelji. 

Izvršni direktor Evropskega investicijskega sklada Pier Luigi Gilbert je povedal: „Resalta dokazuje, da so 

lahko podjetja uspešna in hkrati okoljsko ozaveščena. Prizadevanja, da bi prihodnje generacije odraščale 

v boljši Evropi, so lahko tudi poslovna priložnost. Resalta je to priložnost izkoristila, s tem pa prinaša koristi 

tako Sloveniji kot tudi EU. Evropski investicijski sklad s ponosom podpira Resalto, ki zastopa našo vizijo 

Evrope, v kateri se podjetja in okolje ne izključujejo, ampak se medsebojno podpirajo. Prav tako bi se rad 

zahvalil SID banki, naši zanesljivi partnerici v Sloveniji.“ 

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal: „Junckerjev načrt s svojo 

naložbeno močjo prispeva k doseganju ciljev EU glede rabe čiste energije. Danes podpira zelo obetavno 

slovensko zagonsko podjetje Resalta pri rasti, inovacijah in razvoju rešitev na področju energije iz 

obnovljivih virov. Resalti čestitam, da je izkoristila priložnost, ki jo ponuja Junckerjev načrt, in upam, da 

bodo temu zgledu sledila tudi druga slovenska inovativna podjetja.“  

Direktor Resalte Luka Komazec je dejal: „Naložba iz Evropskega investicijskega sklada je pomemben korak 

pri razvoju Resalte. Zaupanje, ki nam je bilo izkazano, potrjuje pomembno vlogo, ki jo imajo neodvisne 

družbe pri razvoju energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Zahvaljujoč tej naložbi bomo lahko 

razvili številne nove projekte, ki jih načrtujemo, in veselimo se naslednje faze rasti Resalte, za katero smo 

prepričani, da bo imela pomemben in trajen učinek na energetsko podobo regije.“  

Opomba za urednike: 

O Resalti: 

Resalta je vodilna neodvisna ponudnica energetskih storitev v jugovzhodni Evropi. Prisotna je na osmih 

trgih, kjer strankam iz javnega in zasebnega sektorja zagotavlja skrbno prilagojene rešitve na področju 

energijske učinkovitosti s pomočjo poslovnega modela ESCO. Njene storitve na ključ vključujejo vse od 

projektne zasnove, izvedbe, upravljanja in vzdrževanja do financiranja, tako da lahko stranke prenovijo 

svoje energetske sisteme in privarčujejo sredstva brez vnaprejšnjega vlaganja lastnega kapitala. Eden od 

referenčnih projektov Resalte je energetska prenova 48 objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, za katero 

je Resalta prejela nagrado Evropske komisije za energetske storitve (European Energy Service Award) za 

najboljši projekt na področju energetskih storitev v letu 2019. Poleg energijske učinkovitosti Resalta razvija 

tudi projekte na področju energije iz obnovljivih virov in elektrarne v celotni jugovzhodni Evropi. V 

sodelovanju z občinami in zasebnimi strankami so prizadevanja Resalte za ozaveščanje ter spodbujanje 

energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije privedla do zmanjšanja emisij CO2 in energijske 

intenzivnosti v regiji.  

O skladu BlackPeak Capital:  

BlackPeak Capital je sovlagateljski sklad lastniškega kapitala za rast s sedežem v Sofiji v Bolgariji, ki ga je 

ustanovil Evropski investicijski sklad v okviru pobude JEREMIE. Podpira izjemne ustanovitelje in direktorje 



MSP v jugovzhodni Evropi pri njihovih načrtih naložb in širitve. Zagotavlja podporo inovativnim podjetjem 

v regiji na področju energetskih storitev, proizvodnje, informacijske tehnologije in poslovnih storitev ter v 

drugih sektorjih. 

O Evropskem investicijskem skladu 

Glavni namen Evropskega investicijskega sklada je podpirati mala in srednja podjetja (MSP), da se jim 

omogoči dostop do finančnih sredstev. Evropski investicijski sklad si prizadeva zadovoljevati obstoječe in 

prihodnje potrebe trga z oblikovanjem inovativnih finančnih produktov, namenjenih različnim partnerjem 

(na primer bankam, jamstvenim ustanovam, lizinškim družbam, mikrofinančnim institucijam, skladom 

zasebnega kapitala in skladom tveganega kapitala), ki delujejo kot naši finančni posredniki. Svojim 

posrednikom zagotavljamo celovit nabor produktov na področju tveganega financiranja za MSP in tako 

dopolnjujemo produkte, ki jih ponuja Evropska investicijska banka (EIB), s katero tvorimo skupino EIB. 

Naložbeni načrt za Evropo 

Naložbeni načrt za Evropo, znan tudi kot Junckerjev načrt, je ena od glavnih prioritet Evropske komisije. 

Osredotoča se na krepitev naložb za ustvarjanje delovnih mest in rasti s pametnejšo uporabo novih in 

obstoječih finančnih virov, odpravo ovir za naložbe, boljšo prepoznavnostjo in tehnično podporo za 

naložbene projekte. 

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je glavni steber Junckerjevega načrta in zagotavlja jamstvo za 

prvo izgubo, s tem pa omogoča naložbe EIB v več projektov, ki so pogosto povezani z večjimi tveganji. EFSI 

je že dosegel oprijemljive rezultate. S projekti in pogodbami, ki so bili odobreni za financiranje v okviru 

EFSI, naj bi se mobilizirale naložbe v višini več kot 390 milijard evrov, vključno s 903 milijoni evrov na 

Hrvaškem, ter zagotovila podpora skoraj 929 000 MSP v 28 državah članicah. 

Več informacij o rezultatih naložbenega načrta za Evropo je na voljo tukaj. 
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