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1 UVOD 

Za energetsko prenovo javnih stavb so izdelana navodila in tehnične usmeritve, da bi se izognili 

neustreznim prenovam in dosegli cilje, ki jih mora Slovenija izpolniti skladno z Energetskim zakonom. 

Ta v slovensko zakonodajo prenaša tudi obveznosti Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU 

in Direktive 2010/31/EU. Namenjene so načrtovalcem in izvajalcem projektov pri energetski prenovi 

stavb. 

Dokument vsebuje minimalne zahteve za zasnovo in izvedbo energetske prenove javnih objektov, ki 

načrtovalce in izvajalce usmerjajo v pravilno načrtovanje prenov. 

V nadaljevanju je predstavljena zakonodajna podlaga s področja učinkovite rabe energije, ki definira 

pogoje načrtovanja in izvajanja potrebnih in upravičenih ukrepov v okviru projektov celovitih 

energetskih prenov. S tem je dana podlaga za preprečitev oziroma omejitev porabe sredstev za 

neprimerne, neoptimalne in neupravičene ukrepe v okviru operacij celovitih energetskih prenov 

javnih stavb. 

Navodila vsebujejo tudi predstavitev usmeritve Evropske komisije posebej za projekte prenov stavb s 

sredstvi Kohezijskega sklada, ki v zaporednih aktivnostih navajajo usmeritve in priporočila za 

obravnavo, pripravo, vrednotenje, izvajanje in spremljanje projektov. 

2 ZAKONSKA PODLAGA 

S programskim obdobjem v finančni perspektivi 2014–2020 se je Slovenija zavezala k uresničevanju 

več ciljev v zvezi z energetsko prenovo javnih stavb. Zniževanje rabe energije in spodbujanje rabe 

obnovljivih virov energije sta ključna za njihovo uresničitev. 

Zakonodajna podlaga je Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljevanju EZ-1), 

poleg tega pa izhodišča določajo tudi cilji v okviru mednarodnih obveznosti, h katerim se je Slovenija 

zavezala. 

Za obravnavano programsko obdobje finančne perspektive 2014–2020 je za Slovenijo zavezujočih več 

obveznosti s področja energetske prenove stavb, predvsem pa: 

• Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, 

• Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb, 

• Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, 

• Odločba 2009/406/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 

• Revizija Göteborškega protokola o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega 

ozona. 

Za predmetne strokovne podlage so zavezujoči naslednji cilji, ki izhajajo iz zgoraj navedenih 

dokumentov in h katerim bodo ukrepi na področju stavb znatno prispevali: 

• izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020, 
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• obvezen delež prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja, 

• obveznosti glede skoraj nič-energijskih stavb, 

• obvezen 25-odstoten delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2020, 

• cilji za emisije TGP (emisije TGP morajo biti pod ciljno trajektorijo v obdobju do leta 2020), 

• cilji na področju varstva zraka, med katerimi so za stavbe najpomembnejši nacionalni cilji za 

zmanjšanje emisij prašnih delcev. 

Izvedbeni načrti, ki opredeljujejo prispevke in načrte na področju energetske prenove javnega 

stavbnega fonda in podrobneje definirajo cilje, so: 

• Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2014−2020 (AN URE 2014−2020), 

• Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE 2010−2020), revizija 

je v pripravi, 

• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), 

• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP 

2014–2020), 

• Operativni program ukrepov za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 (OP TGP-2020), 

• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10 (OP PM10) in odloki 

o načrtih za kakovost zraka. 

3 OPREDELITEV ENERGETSKE PRENOVE 

Energetska prenova zajema ukrepe v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene elemente, ki vplivajo na 

rabo energije in njeno delovanje. 

Obseg energetske prenove se opredeli glede na pričakovane prihranke primarne energije. Prenove 

stavb se opredelijo kot posamezni ukrepi, delno prenovo, celovito energetsko prenovo in skoraj nič-

energijsko prenovo. 

Z izrazom »celovita energetska prenova« označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe 

energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, 

prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, 

izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo. Glavna prednost celovitega 

pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. 

Kadar je energetska prenova za posamezen ukrep iz razširjenega energetskega pregleda zaradi 

varovanja kulturne dediščine neuresničljiva (neizvedljiva) ali delno uresničljiva (neizvedljiva), torej 

ukrepa ni mogoče izvesti ali se ta izvede le delno, se lahko v skladu s smernicami, ki obravnavajo 

energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, šteje, da je ukrep izveden, če je izveden delno oziroma 

sploh ni izveden. 

Skladno z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb je treba v okviru celovite energetske 

prenove zagotoviti izpolnjevanje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, prilagojene 

lokalnim podnebnim razmeram, ter proučiti alternativne sisteme oskrbe v skladu z načelom, da se 

najprej zagotovi znižanje energetskih potreb za ogrevanje in hlajenje na stroškovno optimalno raven. 

Vsi ukrepi morajo biti usklajeni in izvedeni tako, da se izvede ves ekonomsko upravičen potencial za 
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energetsko prenovo, proučiti pa je treba tudi možnosti znižanja energetskih potreb za ogrevanje in 

hlajenje na stroškovno optimalno raven z vidika alternativnih sistemov oskrbe. 

Za pridobitev sredstev za sofinanciranje energetske prenove stavb je treba za izbrane scenarije 

celovitih energetskih prenov po posameznih stavbah zadostiti naslednjim zahtevam in pogojem iz 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/10 (PURES) in pripadajoče 

tehnične smernice, t.i. predpisana raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije: 

• Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine stavbe in 

ločilne elemente delov stavbe z različnimi režimi toplotnega ugodja, ki se bodo v sklopu 

predvidene celovite en. prenove prenavljali (glej poglavje 3.1.1 pripadajoče tehnične 

smernice PURES). 

• Izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino 

toplotnega ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES). 

• Izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje - QNH na enoto kondicionirane 

prostornine Ve za javne stavbe (glej 7. člen PURES). 

• Izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES). 
 

Izpolnjevanje zahtev in pogojev se izkazuje na nivoju stavbe, t.j. z elaboratom gradbene fizike za 

področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkazom energijskih lastnosti stavbe za izbran scenarij. 

Odstopanje od predpisane ravni učinkovite rabe energije je dopuščeno le pri stavbah, varovanih na 

podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, katere običajno ni mogoče celovito 

energetsko prenoviti na način, ki ne bi negativno vplival na varovane vrednote. V tem primeru je 

treba izkazati, da bo pri izvajanju operacije upoštevana predpisana raven učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije v delu, kot to dopuščajo zahteve varstva kulturne dediščine, kar mora biti 

utemeljeno glede na pridobljene kulturnovarstvene usmeritve ali kulturnovarstvene pogoje ali 

kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji. 

V izdelanem razširjenem energetskem pregledu (REP) je treba preučiti enega ali več scenarijev z enim 

ali več ukrepi, med njimi tudi scenarije celovite energetske prenove, ki izpolnjujejo zgoraj navedene 

zahteve in pogoje predpisane ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Izbiro scenarija in 

njegovo ustreznost glede izpolnjevanja minimalnih zahtev energetske učinkovitosti potrdi izdelovalec 

izkaza energijskih lastnosti stavbe z izjavo, da bo stavba v primeru izvedbe po izbranem scenariju 

dosegala predpisano raven učinkovite rabe energije. 

Prihranki energije se ovrednotijo na podlagi REP-a, pri čemer se upošteva metodologija za izdelavo, 

minimalne zahteve in obvezna vsebina energetskega pregleda stavb, kot jih določa Pravilnik o 

metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16). Analiza rabe 

energije v stavbi in izračun mora v idealnem primeru odražati dejanske vrednosti in pogoje (rabo, 

zasedenost, notranje temperature, podnebje itd.), ne pa standardiziranih (glej standard SIST EN 

16247-2). Za izkazovanje prihrankov energije bodo tako upoštevani podatki iz REP-a. 

Poleg celovite energetske prenove se je Slovenija zavezala tudi glede skoraj nič-energijske prenove, in 

sicer da bo v skladu s prenovljeno Direktivo 2010/31/EU treba vse javne stavbe po 31. 12. 2018 

prenoviti v smislu skoraj nič-energijske prenove, ki ima postavljene še izrecne in strožje zahteve glede 
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dovoljenih potreb po toploti oziroma zahteve po visoki energetski učinkovitosti in na drugi strani 

zahtevo po znatni pokritosti potreb po energiji z obnovljivimi viri na stavbi ali v bližini. 

4 ZAKONODAJNI OKVIR IN TEHNIČNE ZAHTEVE PRI 

IZVAJANJU CELOVITIH ENERGETSKIH PRENOV JAVNIH 

OBJEKTOV  

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU opredeljuje področje celovite energetske 

prenove stavb. Dokument spodbuja izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in določa zahteve v 

zvezi z uporabo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti. Pri večjih prenovah stavb naj se 

proučijo in upoštevajo visoko učinkoviti alternativni sistemi (sistem oskrbe iz OVE, soproizvodnja 

energije, daljinsko ogrevanje, toplotne črpalke), če je to tehnično, funkcionalno in ekonomsko 

izvedljivo. 

Spodbude in zahteve direktive so v slovensko zakonodajo prenesene z zakonskimi in podzakonskimi 

akti in so ključne za problematiko celovite energetske prenove stavb. 

Pri energetski prenovi obstoječih stavb je treba že pri izdelavi projektne dokumentacije nameniti 

posebno pozornost učinkoviti rabi energije in uvajanju obnovljivih virov energije ter se v fazi izvajanja 

projektne dokumentacije ravnati po obstoječi zakonodaji, pravilnikih in standardih, še posebej pa 

upoštevati: 

• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 

popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 

20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15, v nadaljevanju ZGO-1), 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/15 – EZ-1), 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010), 

• Tehnično smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, 

• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (An sNES), 

• Tehnično smernico TSG-1-001: 2010 Požarna varnost, 

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13),  

• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/2002 in 105/02 in 110/02 

– ZGO-1). 

Pri zasnovi in izvajanju projektov energetskih prenov je treba obvezno upoštevati relevantno 

zakonodajo in predpise, čeprav v tem dokumentu niso posebej navedeni. 

Ob energetski prenovi stavb se v skladu z načeli dobrega gospodarja izvedejo tudi drugi smiselni 

ukrepi za izboljšanje stanja stavbe. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
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4.1. PRAVILNIK O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH - PURES  

Pravilnik PURES določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 

stavbah glede toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave pitne vode, 

razsvetljave, zagotavljanja deleža obnovljivih virov energije stavbe in načina izračuna energijskih 

lastnosti stavbe. Pravilnik predpisuje tudi minimalne zahteve pri vzdrževanju in tehničnih izboljšavah 

pred iztekom življenjske dobe posameznega elementa, sistema in podsistema stavbe. Ker ta navodila 

obravnavajo javne stavbe, je treba poudariti, da PURES predpisuje  strožje zahteve za dovoljeno letno 

potrebno toploto za ogrevanje stavbe (zahteva iz drugega odstavka 7. člena PURES). 

Pravilnik določa tudi najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov celotne končne energije za 

delovanje sistemov v stavbi ali da je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter 

pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov: 

• najmanj 25 % iz sončnega obsevanja, 

• najmanj 30 % iz plinaste biomase, 

• najmanj 50 % iz trdne biomase, 

• najmanj 70 % iz geotermalne energije, 

• najmanj 50 % iz toplote okolja, 

• najmanj 50 % iz naprav SPTE z visokim izkoristkom, 

• stavba, ki je najmanj 50 % oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega 

ogrevanja oziroma hlajenja, 

• potrebna toplota za ogrevanje za najmanj 30 % nižja od mejne vrednosti iz 7. člena pravilnika 

PURES. 

4.2. TEHNIČNA SMERNICA TSG-1-004:2010 UČINKOVITA RABA 

ENERGIJE 

ZGO-1 definira tehnično smernico kot »dokument, s katerim se za določeno vrsto objekta uredi 

natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, pogojev za projektiranje, izbire ravni gradbenih proizvodov 

oziroma materialov, ki se smejo vgrajevati, ter način njihove vgradnje in izvajanja gradnje z 

namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, kadar je to primerno, 

pa tudi postopki, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene«. 

Tehnična smernica TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije določa gradbene ukrepe/rešitve za 

dosego zahtev iz pravilnika PURES in metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe ter je kot taka 

obvezna za uporabo pri načrtovanju in izvajanju novogradenj in večjih prenov. Celovite energetske 

prenove javnih stavb spadajo pod večje prenove in zato je skladno s pravilnikom PURES za take 

prenove uporaba pravilnika in tehnične smernice obvezna. 

Tehnična smernica posebej obravnava področja toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, 

priprave tople vode in razsvetljave ter zanje določa: 



 

 

12/ 32 

 

• elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije, 

• dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov, 

• načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja, 

• sestave takih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih škodljivih vplivov 

zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, 

• ravni in tehnične rešitve, primerne zrakotesnosti stavbe, 

• energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorjev hladu, 

• zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in 

klimatizacije stavbe, 

• projektne temperature ogrevalnega sistema, 

• načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja, 

• energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov, 

• načine regulacije sistema klimatizacije, 

• ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka, 

• elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople pitne vode, 

• zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople pitne vode, 

• energijske lastnosti elementov razsvetljave, 

• stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v odvisnosti od dnevne 

svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

Ena ključnih zadev, ki jih je treba upoštevati pri projektih celovite energetske prenove stavb in ki jih 

poudarja tehnična smernica, je določilo, da je pri izpolnjevanju zahtev tehnične smernice oziroma 

pravilnika PURES treba upoštevati dejstvo, da so ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe energije 

praviloma medsebojno povezani in njihovega končnega učinka ni mogoče obravnavati izključno na 

podlagi analize vsakega ukrepa posebej, ampak z upoštevanjem rezultatov celotnega izbranega 

koncepta učinkovite rabe energije. Zato mora odgovorni projektant pri izbiri ukrepov po tej tehnični 

smernici in njihovem kombiniranju z ukrepi, navedenimi v različnih referenčnih (podpornih) 

dokumentih, vedno poskrbeti za njihovo medsebojno usklajenost. 

Po tehnični smernici so v tabeli 1 podane največje dovoljene toplotne prehodnosti Umax za 

posamezne gradbene elemente stavb, ki omejujejo ogrevalne prostore. 
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Tabela 1: Največje dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti Umax za posamezne gradbene elemente stavb 

Gradbeni elementi stavb, ki omejujejo ogrevane prostore Umax [W/m²K] 

Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom  0,28 

Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom – manjše površine, ki 
skupaj ne presegajo 10 % površine neprozornega dela zunanje stene 

0,60 

Stene, ki mejijo na ogrevane sosednje stavbe 0,50 

Stene med stanovanji in stene proti stopniščem, hodnikom in drugim manj 
ogrevanim prostorom 
Notranje stene in medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih 
enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v nestanovanjskih stavbah 

0,70 
 
0,90 

Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu  0,35 

Tla na terenu (ne velja za industrijske stavbe) 0,35 

Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo 0,35 

Tla nad zunanjim zrakom 0,30 

Tla na terenu in tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali 
garažo pri panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju)  

0,30 

Strop proti neogrevanemu prostoru, stropi v sestavi ravnih ali poševnih 
streh (ravne ali poševne strehe) 

0,20 

Terase manjše velikosti, ki skupaj ne presegajo 5 % površine strehe 0,60 

Strop proti terenu  0,35 

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali 
umetnih mas 
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi s kovinskimi okvirji  

1,30 
 
1,60 

Strešna okna, steklene strehe 1,40 

Svetlobniki, svetlobne kupole (do skupno 5 % površine strehe) 2,40 

Vhodna vrata 1,60 

Garažna vrata 2,00 

 

4.3. AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE  

Podlaga za akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe (AN sNES) je Energetski zakon (EZ-1), ki v 

330. členu določa, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. AN sNES opredeljuje 

stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino porabljene energije za 

delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov energije na 

kraju samem ali v bližini. Za nove stavbe, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih 

skupnosti in jih uporabljajo osebe javnega sektorja, se 330. člen Energetskega zakona začne 

uporabljati 31. decembra 2018. Posledično je pri načrtovanju celovitih prenov s predvideno 

realizacijo po 31. decembru 2018 treba posebej upoštevati zahteve, povezane s prenovo obstoječih 

stavb v dokumentu AN sNES. 

Definicija skoraj nič-energijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev glede največjih dovoljenih 

potreb za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi v 

skladu z gradbenotehnično zakonodajo (PURES), določitev največje dovoljene rabe primarne energije 
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v stavbi in najmanjšega dovoljenega deleža obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za 

delovanje stavbe. 

V tabeli 2, povzeti po dokumentu AN sNES, so predstavljene največje dovoljene vrednosti primarne 

energije na enoto kondicionirane površine na leto (kWh/ m²a) in zahtevani delež obnovljivih virov 

energije (OVE) za kategorijo nestanovanjskih stavb (za referenčno stavbo je bila določna stavba z 

namembnostjo pisarniške dejavnosti kot najpogostejša skupina nestanovanjskih stavb). 

Tabela 2: Največje dovoljene vrednosti primarne energije na m2 kondicionirane površine na leto 

Vrsta stavbe 

Največja dovoljena vrednost primarne energije 

na enoto kondicionirane1 površine na leto 

[kWh/ m2a] 

Minimalni delež OVE 

[%] 

Novogradnja 
Večja prenova 

(rekonstrukcija) 
RER2 

Nestanovanjske stavbe 55 65 50 

Dokument AN sNES definira skoraj nič-energijske stavbe z naslednjimi tremi elementi: 

• opredelitev stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, 

• zelo majhna količina potrebne energije za delovanje stavbe, 

• najmanjši dovoljeni delež obnovljivih virov energije oziroma potrebna energija, v veliki meri 

proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. 

Ad A. Stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo 

Z uvedbo minimalnih zahtev za skoraj nič-energijsko stavbo je predvideno dodatno znižanje največje 

potrebne toplote za ogrevanje stavbe: 

• na 25 kWh/ m²a (energijski razredi A1, A2 in B1) 

Zgornja vrednost se v predpisu, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, smiselno prilagodi ob 

upoštevanju podnebnih značilnosti na lokaciji stavbe in oblikovnega faktorja stavbe. 

Ad B. in C. Majhna količina potrebne energije za delovanje in najmanjši dovoljeni delež OVE 

Za skoraj nič-energijsko stavbo so predvidene največje dovoljene vrednosti za primarno energijo in 

najmanjši dovoljeni deleži OVE, prikazani v tabeli 2 (za nestanovanjske stavbe). 

V predpisanem deležu obnovljivih virov se upoštevata energija, proizvedena iz obnovljivih virov na 

kraju samem (npr. s tehničnimi sistemi proizvedena energija iz sonca, toplote okolja, vetra itd.), in 

obnovljivi del dovedene energije preko meje območja presoje (npr. lesna biomasa, obnovljivi del 

                                                             

1 Kondicionirana površina stavbe (Ak) je ogrevana oziroma hlajena zaprta neto površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST EN 

ISO 13789 in pravilnikom, ki ureja metodologijo učinkovite rabe energije v stavbah. 
2 RER je po definiciji REHVA delež obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo. 
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energije daljinskega ogrevanja ali hlajenja »v bližini«, obnovljivi del dovedene elektrike, proizvedene 

s fotonapetostnim sistemom ali vetrom »v bližini«, obnovljivi del toplote, proizvedene s sprejemniki 

sončne energije ali toplotnimi črpalkami »v bližini«), medtem ko se oddana energija obnovljivega 

izvora, ki mejo območja presoje zapušča, odšteje. 

EZ-1 v 322. členu navaja, da morajo biti sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja učinkoviti. 

Distributerji toplote morajo zagotoviti, da je na letni ravni zagotovljena toplota iz vsaj enega od 

naslednjih virov: 

• vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije, 

• vsaj 50 % odvečne toplote, 

• vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali 

• vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej. 

Kazalnik specifičnih emisij CO₂ se pri stavbah sicer izračunava kot kazalnik, ni pa s predpisom omejen 

niti ni predmet tehnične definicije AN sNES. 

4.4. TEHNIČNA SMERNICA TSG-1-001:2010 POŽARNA VARNOST 

Za projekte celovitih energetskih prenov ta smernica ni vsebinsko ključna, je pa poudarjena, zato da 

bi se izognili morebitnim neprimernim prenovam, ki bi pripeljale do neustreznih in nevarnih stavb za 

uporabo. 

Ta smernica določa, da morajo biti zunanje stene in streha projektirane in grajene tako, da toplotno 

sevanje ne more povzročiti niti vertikalnega prenosa požara po zunanjih in niže ležečih stenah niti 

horizontalnega prenosa po zunanjih stenah in strehi. 

V spodnji tabeli so podane minimalne zahteve gorljivosti oblog, ki so odvisne od višine objekta. 
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Tabela 3: Minimalne zahteve gorljivosti oblog po Tehnični smernici TSG-1-001:2010 

Višina 

stavbe 

 [m] 

Stavbe iz skupin CC-SI  

 

- 11 – stanovanjske stavbe 

- 121 – gostinske stavbe 

- 122 – upravne in pisarniške stavbe 

- 126 – stavbe splošnega družbenega pomena 

- 1272 – stavbe za verske obrede, pokopališke 

stavbe 

- 1273 – kulturni spomeniki 

- 1274 – druge nestanovanjske stavbe 

Stavbe iz skupin CC-SI 

 

- 123 – trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti 

- 124 – stavbe za promet in stavbe za elektronske 

komunikacije 

- 125 – industrijske stavbe in skladišča 

- 1271 – nestanovanjske kmetijske stavbe 

do 10 D-s2, d1 D-d1 

10 do 22 B-d1 C-s2, d1 

> 22 Glej točko 2.11.6 Visoke stavbe.  

 

4.5. PRAVILNIK O PREZRAČEVANJU IN KLIMATIZACIJI STAVB 

Pri prenovah, obravnavanih v tem dokumentu, je velik dejavnik tudi zrak v prostoru, zato je treba 

pozornost nameniti prezračevanju in klimatizaciji obravnavanih stavb. Tako v fazi zasnove kot 

izvajanja projektov je obvezna uporaba Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 

Pravilnik določa tehnične zahteve za prezračevanje in klimatizacijo stavb ter tehnične zahteve za 

mehanske prezračevalne sisteme, če se ti vgradijo v stavbo. V okviru tehničnih zahtev pravilnik 

obravnava notranje okolje glede kakovosti zraka in toplotnega ugodja tako, da določa najnižjo, še 

dopustno kakovost tega dela notranjega okolja. Pri tem je treba pri obravnavi prenov obstoječih 

stavb poudariti, da pravilnik velja tudi za spremembe namembnosti posameznih prostorov v že 

zgrajenih stavbah in za rekonstrukcije obstoječih stavb, če so dane tehnične možnosti za njihovo 

izvedbo in ob upoštevanju pogojev varstva kulturne dediščine. 

5 USMERITVE PRI IZVAJANJU ENERGETSKE PRENOVE 

STAVB 

Za pripravo in izvajanje projektov energetskih prenov so podane usmeritve, posebej v fazi priprave 

projektov, ki je ključna za končno pravilno izvedbo in doseganje zastavljenih ciljev v zvezi s celovitimi 

energetskimi prenovami. Priprava projektov namreč obsega več mejnikov: priprava nabora stavb s 

ključnimi podatki z vidika celovite energetske prenove, izdelava razširjenega energetskega pregleda, 

analiza ključnih podatkov stavbe, izbor stavb, primernih za nadaljnjo podrobnejšo obravnavo, in 

definiranje sklopa investicijskih in organizacijskih ukrepov celovite energetske prenove stavb ter 

nadalje ekonomska in finančna analiza definiranih ukrepov ter izbor najbolj upravičenih. 
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Evropska komisija je izdala dokument »TECHNICAL GUIDANCE, Financing the energy renovation of 

buildings with Cohesion Policy funding, FINAL REPORT, 2014« (v nadaljevanju: Navodila), ki je 

namenjen obravnavi in pripravi projektov energetskih prenov s sredstvi Kohezijskega sklada EU. 

Navodila so pripravljena v obliki praktičnih korakov v okviru načrta aktivnosti, potrebnih za 

uresničitev projekta. 

Faza priprave projekta je sestavljena iz več korakov v okviru posameznih aktivnosti in jo v 

nadaljevanju predstavlja slika 1 (povzeta za potrebe tega dokumenta in prilagojena po izhodiščnem 

dokumentu Navodil). 

 

 

 

 

Slika 1: Diagram priprave načrta energetske prenove 

 

 

1. Postavitev 
projekta, ciljev in 
prednostnih nalog

• Analiza in določitev ovir

• Določitev vsebinskih in zakonodajnih zahtev

• Uporaba tehnične pomoči za razvoj projekta

2. Definiranje 
upravičenih objektov 

in končnih 
uporabnikov 

• Identificiranje ciljnih kategorij objektov

• Identifikacija upravičenih objektov in končnih uporabnikov

3. Določitev ciljne 
stopnje prenove in 
prihrankov energije

• Določitev stopnje ambicioznosti pri prihranku energije in deležu obnovljivih virov energije

• Določitev upravičenih vrst ukrepov

• Identifikacija sklopov ukrepov in njihovih učinkov

• Ocena možnosti temeljite prenove

• Definiranje kriterijev upravičenosti

• Identificiranje željenih stranskih koristi

4. Izbor 
finančnega 
mehanizma

• Izbor možne opcije implementacije

• Ocena individualnih finančnih mehanizmov

• Evalvacija potencialnih kombinacij možnih oblik podpore

• Izbor prave oblike

5. Izbor 
spremljajočih 

aktivnosti

• Podpora projektnemu vodenju

• Certifikacija in predizbor pogodbenikov

• Podpora razvoju lokalne verige trajnostne rabe energije

6. Razvoj ciljev 
in indikatorjev 

projekta

• Upoštevanje navodil EU glede spremljanja in evalvacije

• Razvoj logičnega modela odzivanja

• Definiranje primernih indikatorjev
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5.1. DEFINIRANJE UPRAVIČENIH OBJEKTOV IN KONČNIH 

UPORABNIKOV  

Pri definiranju upravičenih objektov je treba identificirati ključne značilnosti objektov v okviru 

različnih tipov stavb, končnih uporabnikov in lastniške strukture. Kljub ključni problematiki trajnostne 

rabe energije v okviru projekta celovite prenove stavb je treba obravnavati tudi druge značilnosti 

objektov, kot so lokalni urbanizem, ekonomske in socialne prioritete, ki jih je treba vključiti v merila 

definiranja ciljnih objektov in končnih uporabnikov. 

Definiranje ciljnih tipov stavb, upravičenih v okviru projekta celovite energetske prenove, je eden 

prvih korakov v procesu odločanja. Različni tipi stavb so namreč različno zanimivi oziroma upravičeni 

z vidika energetske prenove. Po definiranju najzanimivejših tipov stavb je treba izvesti dodatne 

presoje, kot so recimo določiti starostne skupine objektov, starost ključnih delov stavb (ovoj objekta, 

stavbno pohištvo, ogrevalni vir, razsvetljava itd.) in energetsko učinkovitost stavb. 

5.2. DOLOČITEV CILJNE STOPNJE PRENOVE IN PRIHRANKOV ENERGIJE 

5.2.1. DOLOČITEV STOPNJE AMBICIOZNOSTI PRI PRIHRANKU ENERGIJE 

IN DELEŽU OVE 

Pri postavljanju zahtev za določitev ciljne stopnje energetske prenove je potreben celovit in 

integriran pristop pri obravnavi prenove vseh ključnih sestavnih delov objekta. Drugačen pristop, kot 

je izvajanje delnih prenov, lahko pripelje do tega, da nadaljnji ukrepi niso več zanimivi in se ne 

izvedejo. Pri tem je treba razumeti, da so se v dosedanji praksi izvajali ukrepi, ki so bili sami po sebi 

ekonomsko najzanimivejši, taka praksa pa je v več primerih pripeljala do tega, da je nadaljnja prenova 

objektov ekonomsko manj oziroma celo nezanimiva, saj so posamezni ukrepi lahko nezadostni in 

lahko povzročijo t. i. učinek zaprtega sistema (angl. lock-in effect). Pri tem je treba poudariti, da je 

življenjski cikel takih prenov okvirno 25 let, zato si je treba v duhu izkoriščanja celotnega potenciala 

prihrankov energije prizadevati za izvedbo vseh ukrepov v okviru prenov, ki so ekonomsko in 

tehnično upravičene. Tipičen pristop pri prenovi starih stavb je pristop »po liniji najmanjšega 

odpora«, kar pomeni, da se vpeljejo stroškovno najučinkovitejši ukrepi, ki imajo navadno kratko 

vračilno dobo in zagotavljajo prihranek energije od 20–25 %. Vendar pa, če želimo izkoristiti celoten 

ekonomski in tehnični potencial, si je treba prizadevati za bistveno višje cilje glede prihrankov. 

Seveda so višji prihranki močno odvisni od ravni energetske učinkovitosti stavbe pred prenovo in od 

rentabilnosti bolj drastičnih ukrepov, vendar pa so odvisni tudi od uspešnosti drugih dejavnikov, kot 

so spremembe v vedenju potrošnikov po uvedbi izboljšav. 

Navodila dodatno poudarjajo, naj posamezni ukrepi ne bi bili upravičeni do spodbud, višja stopnja 

oziroma intenzivnost prenove pa naj bi bila spodbujena z višjo stopnjo spodbud. 
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V nadaljevanju (povzeto po Navodilih) so predstavljene različne ravni prenov, obravnavanih v tem 

dokumentu. Navodila narekujejo, da prenove v okviru kohezijske politike sledijo ciljem celovito in 

skladno s cilji skoraj nič-energijske prenove: 

Izvajanje posameznih ukrepov, tudi najenostavnejših, kot so izboljšano obratovanje in vzdrževanje, 

nadgradnja razsvetljave, zamenjava kotlov ali podstrešne izolacije, je prva stopnja intervencije. 

Financiranje kohezijske politike se praviloma ne sme uporabiti za podporo izvajanja posameznih 

ukrepov. 

Kombinacija individualnih ukrepov (kar poimenujemo »standardna prenova«) vključuje istočasno in 

integrirano uvedbo majhnega števila individualnih ukrepov za varčevanje z energijo. 

Celovita energetska prenova stavb pomeni prenovo, ki izkoristi celoten gospodarski potencial 

izboljšav energetske učinkovitosti. Praviloma se najprej prenovi toplotni ovoj stavbe, da bi tako 

dosegli dobre energijske lastnosti stavbe za izvedbo tehničnih sistemov. Glavna prednost celovitega 

pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. 

5.2.2. DOLOČITEV UPRAVIČENIH VRST UKREPOV 

Za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb so na voljo različni ukrepi, ki jih lahko razvrstimo v 

naslednje vsebinske sklope: 

• ovoj stavbe, 

• ogrevanje zraka, 

• hlajenje zraka, 

• sanitarna voda, 

• prezračevalni sistemi, 

• razsvetljava. 

Pogoji in možnosti za energijsko učinkovito stavbo, ki jih je treba upoštevati pri projektih celovite 

energetske prenove javnih stavb, pa se morajo upoštevati tudi v kontekstu lokalnih energetskih 

konceptov, ki so jih na podlagi EZ-1 sprejele posamezne lokalne skupnosti. Le-ti namreč določajo 

usmeritve za načrtovanje učinkovite rabe energije in njeno varčevanje, uporabo obnovljivih virov 

energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju posamezne lokalne skupnosti. 

5.2.2.1. OVOJ STAVBE  

Toplotna izolacija ovoja stavbe je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na energetsko 

učinkovitost stavbe. Izolacija zmanjšuje potrebo po ogrevanju v hladnejših regijah in potrebo po 

hlajenju v toplejših območjih, poleg tega pa močno poveča toplotno ugodje. Tako izolacija, zaradi 

manjše potrebe po ogrevanju oziroma hlajenju, povečuje tudi možnosti za uvedbo sistemov OVE v 

stavbah. 
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Toplotna izolacija ovoja stavbe vključuje tri glavne elemente: 

• izolacijo sten, tal in strehe, 

• dvojno ali trojno zasteklitev, 

• zrakotesnost. 

Napredne tehnologije zasteklitev, kot so dvojna ali trojna zasteklitev oken z nizkoemisivnim nanosom 

na steklo, izboljšajo toplotno učinkovitost. Premaz stekla omogoča prehod svetlobe, istočasno pa 

ohranja toploto v prostoru tako, da odbija toplotno sevanje nazaj v prostor. V toplejših območjih 

premazi odbijajo toplotno sevanje sonca, kar pripomore k temu, da stavbe ostanejo hladne. Toplotne 

izgube zaradi infiltracije zraka lahko zmanjšamo z neprepustno konstrukcijo in zaščito za bolj 

izpostavljene stene. Nekateri gradbeni pravilniki vsebujejo določila o zrakotesnosti, vendar redkeje 

kot za toplotno izolacijo. Izboljšave zrakotesnosti je mogoče doseči na različne načine, med drugim z 

najrazličnejšimi tesnili (tesnilni kiti, trakovi ipd.), izolacijskimi materiali in namestitvijo neprepustnih 

pregrad. 

Pravilnik PURES določa, da je treba s projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov 

zagotoviti, da se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v 

stavbi zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s 

predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb. 

5.2.2.2. OGREVANJE PROSTOROV 

V večini evropskih regij ima ogrevanje prostorov enega največjih deležev v skupni porabi energije v 

gospodinjstvih (v povprečju predstavlja skoraj 70 % celotne porabe energije). Uporabljene 

tehnologije močno vplivajo na porabo energije v stavbah. Ogrevanje na fosilna goriva ima najnižje 

začetne stroške, vendar pa so alternativne nizkoogljične metode vse bolj konkurenčne pri primerjavi 

stroškov v obdobju od 5 do 10 let. Ključne izboljšave na tem področju lahko pričakujemo z uporabo 

tehnologij, kot so kondenzacijski kotli, ki so že obvezni v nekaterih državah. Na področju tehnologij 

OVE obstajajo tri ključne skupine ogrevalnih sistemov, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju emisij 

ogljikovega dioksida: toplotne črpalke, ogrevalni sistemi na biomaso (vključno z daljinskim 

ogrevanjem) in solarne tehnologije. Te tehnologije se lahko uporabljajo tudi v kombinaciji z 

nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem. 

Toplotne črpalke pretvarjajo nizkotemperaturno toploto iz zraka (zrak-zrak), vodnega telesa (voda-

zrak) ali tal (zemlja-zrak) v toploto, ki se lahko uporabi v stavbi. Naprava potrebuje za delovanje 

električno energijo, vendar pa je dovod toplote obnovljiv. Manjša kot je temperaturna razlika med 

virom in želeno temperaturo, višja je učinkovitost toplotne črpalke. Toplotne črpalke so posebej 

uporabne, kadar so vključene v celovito energetsko prenovo stavb, ki imajo majhno potrebno toploto 

za ogrevanje in nizkotemperaturne sisteme za distribucijo toplote. 

Biomasa (običajno v obliki peletov ali sekancev) se lahko uporablja za ogrevanje stavb, ki imajo peč 

ali kotel na biomaso, povezan s klasičnim mokrim sistemom ogrevanja. Sistemi se lahko uporabljajo v 

posameznih stavbah, stavbnih kompleksih in pri daljinskem ogrevanju. Druge vrste uporabe biomase 
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so v glavnem omejene na večje sisteme, kjer gre na primer za anaerobno presnovo organskih 

materialov (čistilne naprave), sežiganje lesnih odpadkov (majhni industrijski kompleksi) ali sežiganje 

slame (namenske elektrarne na biomaso). Srednje velike do velike bioenergetske elektrarne se 

pogosto uporabljajo v kombinaciji z (manjšimi ali večjimi) sistemi daljinskega ogrevanja. 

Solarni toplotni sistemi so sestavljeni iz sončnih zbiralnikov na strehah, ki ogrevajo vodo s pomočjo 

sončnega obsevanja. Čeprav se najpogosteje uporabljajo za pripravo sanitarne tople vode, se lahko 

uporabljajo tudi za ogrevanje vode centralnega ogrevanja. Pozimi so navadno potrebni še dodatni 

ogrevalni sistemi (npr. kondenzacijski kotli, toplotne črpalke, električni kotli ali daljinsko ogrevanje). 

Navodila navajajo, da so kogeneracija toplote in elektrike, biomasa ter toplotne črpalke tri ključne 

rešitve za prihodnost. 

Projektirani in izvedeni sistemi ogrevanja stavbe morajo ob najmanjših toplotnih izgubah zagotoviti 

tako raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo prezračevanje in 

klimatizacijo stavb, ali v projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. Poleg tega določa, da se 

energijska učinkovitost ogrevalnega sistema zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev 

toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke projektne 

temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v 

stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru. 

5.2.2.3. HLAJENJE PROSTOROV 

Zaradi geografskih in podnebnih razlik med evropskimi državami se njihove potrebe po hlajenju 

bistveno razlikujejo. Poleti je potreba po hlajenju v poslovnih in stanovanjskih stavbah precejšna po 

vsej Evropi. V severnih državah se hlajenje uporablja predvsem v poslovnih stavbah, čeprav se zadnja 

leta zaznava tak trend tudi v gospodinjstvih severozahodne Evrope. Nizka cena klimatskih sistemov 

seveda prispeva k takemu preskoku. 

Kot nasprotje stavbam, ki so zasnovane tako, da lahko izkoriščajo velik del sončnega sevanja, se z 

učinkovitim senčenjem oz. zastiranjem lahko zmanjša potreba po hlajenju v poletnih mesecih. To je 

najbolj učinkovito v južni in srednji Evropi, kjer so poletne temperature najvišje. Napredna zasteklitev 

z nizkoemisivnimi premazi ima podobno funkcijo. Tudi toplotne črpalke se lahko uporabljajo za 

hlajenje stavb v poletnih mesecih. 

Pri reševanju problematike hlajenja prostorov je prav tako treba upoštevati določila pravilnika 

PURES, ki določa, da je treba s projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov zagotoviti, 

da se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi 

sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s predpisom, ki 

ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb. Nadalje določa, da če z uporabo teh rešitev v stavbi ni 

mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem intenzivnega 

nočnega hlajenja oziroma prostega hlajenja oziroma prezračevanja stavb in druge alternativne 

rešitve. Šele kadar tudi z uporabo vseh predhodnih rešitev v stavbi ni mogoče zagotoviti 

predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem za hlajenje stavbe. Energijsko 
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učinkovit hladilni sistem se zagotovi z izborom energijsko učinkovitih generatorjev hladu in 

pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, izborom ustrezne projektne temperature 

hladilnega sistema in njegovim uravnoteženjem ter regulacijo temperature zraka v stavbi, njenem 

posameznem delu ali prostoru. 

5.2.2.4. TOPLA SANITARNA VODA 

Ogrevanje sanitarne vode je bilo običajno tretji največji porabnik energije v gospodinjstvih, takoj za 

ogrevanjem/ hlajenjem prostorov in razsvetljavo. V sodobnih, novozgrajenih hišah včasih strošek za 

sanitarno toplo vodo presega strošek ogrevanja hiše. Poraba sanitarne tople vode je v EU povprečno 

24 litrov na osebo na dan, čeprav je opaziti bistvene razlike med državami. 

Potrebo po toploti za sanitarno toplo vodo je mogoče zadovoljiti z namenskimi ogrevalnimi sistemi ali 

kombinacijo sistemov, katerih primarna naloga je ogrevanje prostorov (npr. kondenzacijski kotel, ki 

omogoča tako ogrevanje prostorov kot sanitarne vode). Namenske naprave lahko razdelimo v tri 

kategorije: električni grelniki vode (bojlerji), pretočne naprave ali alternativni sistemi, vključno s 

toplotnimi črpalkami in solarnimi sistemi. Na EU-trgu s približno 55 % deležem prevladujejo električni 

bojlerji s shranjevanjem toplote, medtem ko obnovljivi viri energije prispevajo le majhen del. V 

poslovnem sektorju predstavlja ogrevanje vode le majhen delež v skupni porabi energije in je 

omejeno na posebne tipe stavb. 

Tudi kotli na lesno biomaso in solarni sistemi so sistemi obnovljivih virov energije, ki so zanimiva 

alternativa za ogrevanje tople sanitarne vode v stanovanjskih stavbah. 

Pri pripravi tople vode pravilnik PURES določa, da se energijska učinkovitost sistema za pripravo tople 

vode zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih hranilnikov tople vode in pripadajočih elementov, 

energijsko učinkovitim razvodom, uravnoteženjem in regulacijo sistema v stavbi, njenem 

posameznem delu ali prostoru in da se topla voda praviloma zagotavlja s sprejemniki sončne energije 

ali alternativnim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije. 

5.2.2.5. PREZRAČEVALNI SISTEMI 

Prezračevanje je bistveno za ustvarjanje zdrave notranje klime ter udobnega in varnega življenjskega 

ali delovnega okolja. Brez ustreznega prezračevanja se lahko v zraku kopičijo škodljivi onesnaževalci 

in vlaga. Čezmerna vlaga v prostoru lahko povzroči težave s plesnijo in poškodbe na stavbni strukturi, 

poleg tega pa potrebujemo več energije, da segrejemo vlažen zrak. Sistem prezračevanja mora biti 

sestavni del stavbe, zlasti pri zelo dobro izoliranih in zatesnjenih objektih. Na voljo je široka paleta 

mehanskih in naravnih prezračevalnih sistemov tako za nove kot za prenovljene stavbe. Uporaba 

frekvenčne regulacije pri ventilatorjih in črpalkah za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo 

pripomore k zmanjšanju toplotnih izgub v stavbi in izboljšuje energetsko učinkovitost sistema. Sistemi 

z rekuperacijo toplote pa prispevajo k manjši potrebi po toploti v notranjosti stavbe in so običajno 

prilagojeni stavbam z nizko porabo energije. 
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Pravilnik PURES določa, da se sme le v primeru, če ni mogoče izvesti naravnega prezračevanja za 

doseganje kakovosti zraka v prostorih v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo 

stavb, projektirati in izvesti sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja. Energijska učinkovitost 

prezračevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih naprav in pripadajočih 

elementov, energijsko učinkovitim razvodom, najmanjšo še potrebno količino zraka, uravnoteženjem 

sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru. Dodatno 

pravilnik določa, da morajo vgrajeni mehanski ali hibridni sistemi prezračevanja stavb zagotoviti 

učinkovito vračanje toplote zraka. 

Pri zasnovi in izvajanju sistemov prezračevanja je treba upoštevati tudi Pravilnik o prezračevanju in 

klimatizaciji stavb. 

5.2.2.6. RAZSVETLJAVA 

Stanovanjski sektor porabi vsaj 10 % vse električne energije za razsvetljavo. V poslovnem sektorju 

osvetlitev zajema do 30 % celotne porabe električne energije. Tradicionalne žarnice z žarilno nitko se 

še vedno pogosto uporabljajo (čeprav se v celotni EU po letu 2009 opušča prodaja takih žarnic) kljub 

cenovno dostopnim in učinkovitim alternativam, ki so na voljo, vključno z visoko frekvenčnimi 

fluorescentnimi cevnimi svetilkami, kompaktnimi fluorescentnimi svetilkami (CFL) in LED-svetilkami. 

Poleg tega so leta 2013 začela veljati določila glede okoljsko primerne zasnove svetilk in energetskih 

nalepk za usmerjene sijalke, LED-svetilke in halogenske svetlobne pretvornike. 

Pravilnik PURES določa, da se učinkovita raba energije za razsvetljavo zagotavlja z naravno 

osvetlitvijo, če to ni mogoče, pa je treba uporabiti energijsko učinkovita svetila in pripadajoče 

elemente ter ustrezno regulacijo. Pri tem je treba upoštevati tudi velikost prostora in število njegovih 

uporabnikov. 

5.2.2.7. DRUGI UKREPI, KI VPLIVAJO NA ENERGETSKO UČINKOVITOST 

Avtomatizacija in nadzor stavb se vse bolj uporabljata za nadzor notranjih klimatskih pogojev in 

razsvetljave v poslovnih stavbah. Tudi pri stanovanjskih objektih se vse več pozornosti namenja 

konceptu t. i. domotike. Domotika in avtomatizacija stavb lahko omogočata prihranek energije, 

učinkovite ogrevalne sisteme in optimalno uporabo obnovljivih virov energije. Na primer: luči se 

lahko samodejno izklapljajo s senzorji gibanja; posamezni prostori se lahko ogrevajo oziroma hladijo 

glede na njihovo dejansko uporabo. Z naraščajočim številom rešitev za celovite energetske prenove 

stavb v kombinaciji s sistemi OVE se bo povpraševanje po večji vključenosti avtomatizacije in nadzora 

še povečalo. 
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5.2.2.8. ORGANIZACIJSKI VIDIK 

Pri energetski učinkovitosti so bistvenega pomena organizacijski vidik oziroma organizacijski ukrepi, 

povezani z vedenjem uporabnikov. Energetsko neučinkovito vedenje uporabnikov običajno ni 

posledica odpora, temveč premajhne ozaveščenosti posameznikov. Cilj projektov trajnostne rabe 

energije bi torej moral biti dvig ozaveščenosti o koristih, ki jih prinaša izboljšana energetska 

učinkovitost stavbe, poleg tega pa vključevanje ukrepov proti morebitnim povratnim učinkom. O 

povratnem učinku, ki je po ocenah Mednarodne agencije za energijo (IEA) med 10 % in 30 % v 

stanovanjskem sektorju3, govorimo takrat, ko izboljšana energetska učinkovitost vodi do večje 

stopnje udobja. Stanovalec tako investira prihranke v dodatne storitve (npr. večjo rabo ogrevanja ali 

klimatizacije) ali proizvode (npr. električni aparati), kar ima za posledico večjo potrebo po energiji in v 

nekaterih primerih izniči začetne prihranke pri energiji. 

Poleg tehnologij in ukrepov se je torej treba posvetiti tudi organizacijskim strategijam in orodjem 

(npr. spodbujanje ljudi proti čezmernemu ogrevanju pozimi je treba podpreti z učinkovitimi in 

razumljivimi načini za regulacijo ogrevanja). Povratne informacije za lastnike stavb in uporabnike, 

npr. o vedenju uporabnikov, stroških energije in koristih ukrepih za varčevanje z energijo ter novih 

tehnologijah, se postopoma vpeljujejo z uporabo pametnih števcev in pametnih omrežij. 

V okviru organizacijskih ukrepov je treba omeniti tudi tako imenovani »recommissioning« oziroma 

izvajanje stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v stavbi. Pri tem je treba poudariti, da 

optimizacije delovanja ne gre enačiti z vzdrževanjem sistemov, saj se vzdrževanje obravnava 

predvsem tehnično, optimizacija pa poleg tega še ekonomsko, finančno, organizacijsko in z vidika 

zakonodaje. Pri projektih celovite energetske prenove je namreč zaslediti, da se v praksi izvajajo zgolj 

tehnično, zanemarja pa se organizacijski vidik vključno z uvedbo optimizacije sistemov z vidika stalnih 

izboljšav in prilagajanja uporabi po končani prenovi stavbe. Posledično se potencial prihrankov ne 

izkorišča optimalno, zaradi nepoznavanja novih sistemov je celo možno, da potencial s strani 

energetskih sistemov niti ni izkoriščen. Iz tega razloga je uvedba ukrepa stalne optimizacije delovanja 

energetskih sistemov nujna, kar pomeni izvajanje periodičnih pregledov obstoječih sistemov, 

optimalnosti delovanja in vzdrževanja. 

5.2.3. DOLOČITEV PAKETOV UKREPOV IN MERIL UPRAVIČENOSTI 

Upravičenci morajo pri izbiri projektov definirati primerne pakete ukrepov in določiti merila 

upravičenosti na ravni stavb in paketa stavb.  

Kot glavno usmeritev Navodila v tej točki navajajo: 

                                                             

3 Ryan, l., Moarif, S., Levina, E., Baron, R., Energy efficiency policy and carbon pricing, IEA, 2011. 
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»KOHEZIJSKA SREDSTVA BI MORALA BITI V PRVI VRSTI NAMENJENA PROJEKTOM, USMERJENIM K 

CELOVITI ENERGETSKI PRENOVI.« 

Kapitalsko intenzivni ukrepi, kamor spadajo izolacija fasad, zamenjava oken ali posodobitev 

prezračevalnih sistemov, so morda projekti, ki niso rentabilni ali pa imajo vračilno dobo, ki je za 

zasebni sektor predolga. Kohezijsko financiranje se zato mora prednostno uporabljati za podporo 

tistim projektom, ki se po običajnem scenariju ne bi izvedli. 

Za zagotovitev kohezijskih sredstev tam, kjer so najbolj potrebna, lahko uporabimo številna načela in 

orodja: 

• ukrepe, ki dosegajo minimalne ali manj kot minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti 

(bodisi na ravni stavbe ali na ravni elementov stavbe), je treba na splošno upoštevati kot 

ukrepe, ki so del običajnega poslovanja in zato ti ukrepi ne smejo biti glavni poudarek 

podpore v okviru operativnih programov; vendar pa to lahko razumemo kot minimalni prag 

za upravičenost; 

• raven podpore s sredstvi iz kohezijskih skladov se povečuje glede na ambicioznost ciljev in 

dosežene prihranke (bolj kot je ambiciozen projekt, do več sredstev je upravičen);  

• paketi ukrepov se lahko kategorizirajo glede na stopnjo skupnih prihrankov, ki jih je mogoče 

doseči (skupni cilj pri tem je omejiti učinek zaprtega sistema (angl. lock-in effect));  

Pakete ukrepov lahko razvrstimo glede na stopnjo skupnih prihrankov, ki jih je mogoče doseči. 

Namesto da se ukrepi obravnavajo posamično, jih je treba vključiti v celovit paket, v okviru katerega 

se posamezen ukrep ovrednoti glede na preostale predlagane ukrepe za čim učinkovitejši skupen 

pristop k energetski prenovi. 

Zaradi raznolikosti obstoječega stavbnega fonda in različnih možnosti za kombinacije trajnostnih 

ukrepov ni mogoče predpisati tipskega nabora paketov za celotni stavbni fond. Vendar pa se lahko 

zagotovi več primerov ali prikazov tipičnih paketov za različne vrste stavb. Spodnji seznam prikazuje 

primera kombinacije posameznih ukrepov, obravnavanih pri energetskih prenovah javnih stavb: 

• šole: izolacija zunanjih sten (zunanja izolacija), strehe in tal, boljša zasteklitev, 

nizkotemperaturno ogrevanje, toplotna črpalka, učinkovita razsvetljava, strešni solarni  

paneli, učinkovito prezračevanje, 

• pisarne: izolacija zunanjih sten (zunanja izolacija), boljša zasteklitev, sistemi prezračevanja z 

rekuperacijo toplote in frekvenčno regulacijo, učinkovitejši kotel (zemeljski plin ali biomasa), 

učinkovita razsvetljava, avtomatizacija in nadzor stavbe, senčenje. 

Upravičenec, ki želi pridobiti kohezijska sredstva za trajnostni program, mora izdelati energetski 

pregled. Kompleksnost te ocene je treba prilagoditi glede na velikost in obseg projekta prenove. 

Podrobni energetski pregledi so nujno potrebni pri projektih celovite energetske prenove. 

Energetski pregledi so podlaga za identifikacijo priložnosti za prihranek energije. 

Energetski pregled v skladu z Evropsko energetsko direktivo (EED) ne obsega zgolj ocene tehničnih 

lastnosti stavbe, temveč tudi analizo porabe energije končnih uporabnikov in vpliv vedenjskih 
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sprememb. Pri pogodbenem zagotavljanju prihranka energije predstavljajo energetski pregledi 

mehanizem za oceno prihranka energije, vključno s tistimi, ki so posledica vedenja potrošnika. Pri 

projektih celovite energetske prenove stavb, ki vključujejo tudi višje subvencije, podrobni energetski 

pregledi omogočajo spremljanje in pregled nad izboljšavami URE vključno z dolgoročnimi stroški in 

prihrankom energije. 

Vključevanje takega postopka v program trajnostne rabe energije zagotavlja, da se za posamezno 

stavbo izberejo najustreznejši paketi URE in ukrepi OVE. Prav tako je bistvenega pomena, da se tako 

upravičencem kot organom upravljanja omogoči ustrezno spremljanje in preverjanje učinkovitosti 

izvedenih ukrepov po projektih v okviru programa.  

Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) definira energetski pregled kot 

»sistematični postopek za namene ustrezne seznanitve z obstoječim profilom porabe energije stavbe 

ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa ali obrata ali zasebne ali javne storitve, s 

katerim se opredelijo in ocenijo stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije ter v okviru 

katerega se poroča o ugotovitvah«. 

Energetski pregledi omogočajo podrobne in potrjene izračune za predlagane ukrepe, tako da se 

zagotovijo jasne informacije o možnih prihrankih. Omogočeno mora biti shranjevanje podatkov, 

uporabljenih v energetskih pregledih, zaradi opravljanja analiz za preteklo porabo in spremljanje 

učinkovitosti. 

5.2.4. OCENA MOŽNOSTI ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO 

Glede na to, da novogradnje na letni ravni predstavljajo le približno 1 % skupnega stavbnega fonda v 

Evropi, so celovite energetske prenove stavb nujne za izboljšanje energetske učinkovitosti 

obstoječega stavbnega fonda. Kot je bilo že prej omenjeno, projekti celovite energetske prenove 

združujejo ukrepe za posodobitev s celostnim pristopom. 

Celovita energetska prenova se lahko izvaja kot enostopenjski projekt, lahko pa poteka v več 

stopnjah. Pri pripravi programa in opredelitvi vrste projektov, ki se bodo financirali, je treba oceniti, 

kakšne so prednosti izvedbe celovite energetske prenove v enotnem svežnju ali v več segmentih v 

določenem obdobju. Daljši rok izvedbe z več stopnjami lahko sprosti kapital za naložbe v druge 

projekte. Vendar pa se lahko zgodi – če projekt celovite energetske prenove ni odlično načrtovan in 

zasnovan – da je poznejše izvajanje dodatnih ukrepov dražje. 

Tehnični vidik izvajanja projektov celovite energetske prenove narekuje, da se najprej zagotovi 

zmanjšanje izgub toplotne energije v stavbi in nato ustrezni tehnični sistemi za učinkovitejšo rabo 

energije, kot so sistemi za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter sistemi za hlajenje in 

prezračevanje. Ti sistemi pa morajo biti ustrezno zasnovani, to je dimenzionirani glede na prvo fazo 

izvedbe prenove (ovoj stavbe). Tako se omeji možnost izvedbe neustreznih, predimenzioniranih in 

prepotratnih sistemov. 
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5.2.5. DOLOČANJE MERIL ZA UPRAVIČENOST 

Pri izbiri projektov je treba upoštevati merila za upravičenost. Ta med drugim temeljijo na dveh 

glavnih kategorijah: 

• stroškovna učinkovitost, 

• raven energijske učinkovitosti stavbe. 

Pri izbiri projektov je treba upoštevati tudi dodatne koristi, kot so gospodarski, socialni in okoljski 

vplivi projekta. 

5.2.5.1. STROŠKOVNA UČINKOVITOST 

Stroškovno učinkovitost lahko določimo na več načinov, v splošnem pa se za oceno možnih tehnologij 

oziroma variant celovite energetske prenove priporoča uporaba metode neto sedanje vrednosti 

(NPV). 

Neto sedanja vrednost (NPV) je standardna metoda za določanje pričakovanih finančnih učinkov 

projekta. Upošteva denarne tokove – donose in izdatke – v določenem časovnem obdobju, 

izračunane pri njihovi sedanji vrednosti ob začetku projekta (ob upoštevanju inflacije in donosa). 

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da so donosi večji od izdatkov in da se torej projekt splača, 

negativna sedanja neto vrednost pa pomeni, da bo projekt ustvaril izgube. Če neto sedanjo vrednost 

delimo s prihrankom energije v istem obdobju, dobimo stroškovno učinkovitost, izraženo v EUR/GJ 

(prihranek). V fazi izbora lahko predlagatelji projekta to vrednost ocenijo glede na podatke o 

načrtovanih projektnih aktivnostih, ki so takrat na voljo. To vključuje podatke o stroških za opremo, 

stroških obratovanja in vzdrževanja, stroških in prihrankih energije ter življenjski dobi posameznih 

komponent. Metoda neto sedanje vrednosti je še posebej primerna za projekte, kjer so naložbe višje. 

Pripraviti je treba predlogo s stalnimi parametri (npr. obrestna/ razobrestovalna mera), da bi 

zagotovili primerljivost med posameznimi projekti. 

5.2.5.2. RAVEN ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI STAVBE 

Energijska učinkovitost stavbe se določi na podlagi izračunane ali dejansko porabljene letne energije 

in izraža energetske potrebe za ogrevanje in hlajenje, da se vzdržuje predvidena temperatura stavbe 

in potreba po sanitarni topli vodi (Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU). 

Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe (An sNES) pa opredeljuje skoraj nič-energijsko stavbo z 

določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za 

minimalne zahteve glede energetskih učinkovitosti stavb in elementov stavb. 

Pri tem moramo upoštevati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, ki jih določa država 

članica na podlagi stroškovno optimalnih ravni. Ukrepe, ki dosegajo minimalne ali manj kot 

minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti (bodisi na ravni stavbe ali na ravni elementov 
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stavbe), je treba na splošno upoštevati kot ukrepe, ki so del običajnega poslovanja in zato ne smejo 

biti glavni predmet podpore. Vendar pa to lahko vzamemo za minimalni prag za upravičenost. Raven 

podpore iz kohezijskih skladov se lahko poveča glede na stopnjo ambicioznosti projekta in dosežene 

prihranke (bolj ambiciozen je projekt, do več sredstev je upravičen). 

5.2.6. IDENTIFIKACIJA ZAŽELENIH VZPOREDNIH KORISTI  

Kohezijska politika je celostna politika, trajnostna raba energije pa eden od številnih ciljev programov 

kohezijske politike. Zato je potreben celosten pristop, ki zagotavlja, da se izboljšave energetske 

učinkovitosti ne izvajajo ločeno, temveč se obravnavajo kot del splošnega izboljšanja neke stavbe. 

Smiselno je, da se poleg izboljšav, povezanih z energetsko učinkovitostjo stavbe, istočasno izvedejo 

tudi druge izboljšave. Tak projekt je običajno tudi stroškovno učinkovitejši. Zato je pri odločanju o 

naložbah enako pomembno, da posamezen projekt obravnavamo v širšem kontekstu in upoštevamo 

tudi vzporedne koristi, kot so gospodarski, socialni in okoljski učinki. 

6 POGOJI NAČRTOVANJA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE 

STAVB 

Priprava projektov celovite energetske prenove je ena ključnih faz za končno pravilno izvedbo in 

doseganje zastavljenih ciljev v zvezi s celovito energetsko prenovo. Priprava projektov tako obsega 

več mejnikov, ki so na začetku priprava nabora stavb s ključnimi podatki z vidika celovite energetske 

prenove, analiza ključnih podatkov stavbe, izbor stavb, primernih za nadaljnjo podrobnejšo 

obravnavo, izdelava razširjenega energetskega pregleda posamezne stavbe, ki je prvi obvezen korak 

pri projektih energetske učinkovitosti, definiranje sklopa investicijskih in organizacijskih ukrepov 

celovite energetske prenove stavb, ekonomska in finančna analiza definiranih ukrepov ter izbor 

najbolj upravičenih. 

Faza priprave projekta je sestavljena iz več korakov v okviru posameznih aktivnosti, v tem poglavju pa 

predstavljamo izvedbene dokumente oziroma dokumentacijo s ključnimi zahtevanimi vsebinami, ki jo 

je treba pripraviti v sklopu priprave projekta. 

6.1. DEFINIRANJE UPRAVIČENIH OBJEKTOV IN KONČNIH 

UPORABNIKOV 

V okviru definiranja upravičenih objektov in končnih uporabnikov je treba najprej: 

• identificirati ciljne kategorije objektov in 

• identificirati upravičene objekte in končne uporabnike. 

Dokumentacija, ki je podlaga za zgoraj navedene odločitve: 
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• podatkovna zbirka o objektih s ključnimi podatki in 

• analiza upravičenih objektov in uporabnikov po ključnih podatkih. 

6.2. DEFINIRANJE CILJNE RAVNI PRENOVE IN CILJNIH PRIHRANKOV 

ENERGIJE 

V okviru definiranja ciljne ravni in ciljnih prihrankov energije je treba v dokumentaciji upravičiti 

naslednje cilje: 

• definiranje pričakovane ravni prenov z vidika prihrankov in uporabe OVE, 

• določitev upravičenih ukrepov, 

• identifikacija sklopov ukrepov in njihovih učinkov, 

• ocena možnosti celovite energetske prenove, 

• definiranje meril upravičenosti in 

• identificiranje želenih stranskih koristi. 

Dokumentacija, ki podpira te cilje: 

• razširjeni energetski pregled z obvezno preveritvijo variant celovite energetske prenove 

stavbe, 

• investicijska dokumentacija z obvezno obravnavo variant celovite energetske prenove 

stavbe, 

• projektna dokumentacija za izbrano/potrjeno varianto v investicijski dokumentaciji. 

6.3. PODATKOVNA ZBIRKA O OBJEKTIH S KLJUČNIMI PODATKI 

Osnova za identifikacijo ciljne kategorije upravičenih objektov je vzpostavitev podatkovne zbirke o 

objektih s ključnimi podatki. 

Navedena zbirka mora vsebovati najmanj naslednje podatke o objektu: 

• naziv stavbe, 

• lokacija, 

• namembnost stavbe, 

• lastnik, upravljavec, uporabnik, 

• uporabna površina stavbe, 

• neto tlorisna površina stavbe, 

• energenti, 

• poraba primarne energije za ogrevanje in toplo sanitarno vodo, 

• poraba električne energije, 

• letnica izgradnje, 
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• leto večje prenove ovoja stavbe, ogrevalnega, hladilnega, prezračevalnega sistema in 

razsvetljave ter opis posega, 

• intenzivnost uporabe stavbe. 

6.4. ANALIZA UPRAVIČENIH OBJEKTOV IN UPORABNIKOV PO KLJUČNIH 

PODATKIH 

Analizo je treba izvesti na predhodno izdelani zbirki podatkov in upravičenost presojati na podlagi 

meril, ki so predmet navodil za delo posredniških in izvajalskih organov v operacijah energetske 

prenove stavb. 

6.5. RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED 

Podrobnejša navodila za pripravo dokumenta (REP) so v 6. poglavju Navodil za delo posredniških in 

izvajalskih organov v operacijah energetske prenove stavb. 

6.6. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

Podrobnejša navodila za pripravo dokumentacije (ID) so v 6. poglavju Navodil za delo posredniških in 

izvajalskih organov v operacijah energetske prenove stavb. 

6.7. SPREMLJANJE IN NADZOR RABE ENERGIJE  

Pri izvajanju projektov energetske prenove je obvezno spremljanje in nadzor rabe energije in učinkov 

projekta. Da bi kar najbolj zmanjšali nedoseganje ciljev oziroma porabo javnih sredstev za projekte, 

katerih učinki bi po prenovi odstopali od predvidenih učinkov v fazi zasnove, je nujno ovrednotenje 

parametrov po končani izvedbi. Obvezna je izdelava načrta merjenja in kontrole skladno z 

mednarodnim protokolom The International Performance Measurement and Verification Protocol 

(IPMVP) oziroma drugim enakovrednim protokolom, ki za celovite energetske prenove narekuje 

uvedbo stalnega spremljanja porabe energije in prihrankov energije z merilniki za celotno stavbo. 

Zasnova ravni oziroma zahtevnost sistema se določi v razširjenem energetskem pregledu po 

priporočilih IPMVP oziroma drugega enakovrednega protokola, saj je kompleksnost in stroškovna 

upravičenost sistema odvisna od samega projekta, investicijske vrednosti in pričakovanih koristi. 

Podrobnejša navodila za pripravo dokumentacije so v 6. poglavju Navodil za delo posredniških in 

izvajalskih organov v operacijah energetske prenove stavb. 
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6.8. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Kadar se projekt izvaja prek pogodbeništva oziroma je v izvedbo celovite energetske prenove 

vključen ESCO, mora naročnik pri postavitvi ciljev in minimalnih zahtev pri prenovi izdelati povzetek 

izvedenega REP in investicijske dokumentacije (ID) s podrobnejšimi zahtevami za izbrano varianto 

celovite energetske prenove objekta/ objektov. 

ESCO nato rezultate ter zahteve REP in ID nadgradi še s preostalo projektno dokumentacijo skladno z 

ZGO-1 in veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008). 

Pri izvedbi v lastni režiji (brez vključevanja zasebnega partnerja) mora naročnik sam izdelati projektno 

dokumentacijo skladno z zgoraj omenjenim zakonom in pravilnikom. Pri pripravi projektov si 

pomagamo z Navodilom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, ki ga je pripravila Inženirska 

zbornica Slovenije (IZS) v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije aprila 2014. 

Omenjena navodila se smiselno uporabljajo glede na zahtevnost in umeščenost projekta v prostor. 

Podrobnejša navodila za pripravo dokumentacije so v 6. poglavju Navodil za delo posredniških in 

izvajalskih organov v operacijah energetske prenove stavb. 
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7 VIRI 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/15, EZ-1); 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010); 

• Tehnična smernica TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije; 

• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES); 

• Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/2015); 

• Tehnična smernica TSG-1-001: 2010 Požarna varnost; 

• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/2002, 105/02 in 110/02 – 

ZGO-1); 

• Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/2015); 

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008); 

• Metodologija za izdelavo energetskih pregledov, Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007; 

• Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU); 

• Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU); 

• Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Direktiva 

2009/28/ES); 

• Odločba 2009/406/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 

• Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2014−2020; 

• Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020; 

• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020; 

• Operativni program ukrepov za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020; 

• Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, Inženirska zbornica Slovenije (IZS) v 

sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, april 2014; 

• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb; 

• Technical Guidance, Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy 

funding, Final report, 2014; 

• Energy Efficient Buildings, Multi-annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 

2020, European Commission, 2013; 

• Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings, EPEC, 2015. 


