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UVOD 
 

V skladu s zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) je treba 
vsako leto poročati o napredku, doseženem v zvezi z nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti, in sicer v skladu s Prilogo XIV Direktive.  

Za učinkovitejše spremljanje in oceno politik pa smo poleg tabele, ki jo za poročanje 
predpisuje direktiva (v prilogi), izdelali še pričujoče poročilo, ki je podrobnejše poročilo o 
izvajanju ukrepov in z njimi doseženih prihrankih  energije. Oceno izvajanja ukrepov  je 
pripravil Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost. 
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1 POVZETEK 

V poročilu so analizirani učinki izvajanja Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 
2014 - 2020 (AN URE 2020)1, in sicer doseganje ciljev v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti 
(EED)2 ter doseženi prihranki končne in primarne energije za leti 2014 in 20153. 

POVZETEK DOSEGANJA CILJEV SKLADNO Z EED 
Ocena 

doseganja cilja 
2020 

Cilj Enota Stanje leta 
2014 

Cilj za leto 
20144 

Cilj za leto 
20205 

3. ČLEN EED  –  CILJ POVEČANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

 Raba primarne energije TWh 76,7 79,9 82,9 

 Raba končne energije TWh 54,3 57,2 59,5 

 Raba končne energije – industrija TWh 14,3 14,1 15,2 

 Raba končne energije – promet  TWh 21,2 22,2 25,6 

 Raba končne energije – gospodinjstva TWh 12,1 13,8 12,1 

 Raba končne energije – storitveni sektor TWh 5,2 5,8 6,6 

5. ČLEN EED  –  STAVBE JAVNIH ORGANOV KOT ZGLED 

 Prenova 3 % površine stavb osrednje 
vlade letno   m2 0 23.148 162.038 

7. ČLEN EED  –  SISTEMI OBVEZNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

 
Obvezno doseganje prihrankov končne 
energije pri končnih odjemalcih – 
zavezanci 

GWh 66,3 87,0 1.305 

 Alternativni ukrep politike – program 
Eko sklada GWh 138,0 262,0 1.834 

3. ČLEN EED – CILJ POVEČANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 
Skladno s 3. členom EED si je Slovenija v okviru AN URE 2020 zastavila cilj izboljšanja energetske 
učinkovitosti do leta 2020 tako, da raba primarne energije leta 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe 
(82,86 TWh). S 76,7 TWh rabe primarne energije leta 2014 zaenkrat zadovoljivo ostajamo v okvirih 
cilja za leto 2020. Zmanjšala se je tudi rabe končne energije, kar je deloma posledica mile zime, in 
sicer je bila leta 2014 s 54,3 TWh za 4,4 % nižja kot leta 2013. Do povečanja rabe končne energije je 
prišlo samo v sektorju industrije. Za doseganje indikativnega cilja za leto 2020 bo treba v tem sektorju 

                                                           
1  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf  
2  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi 

Direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi Direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES, UL L 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1, 
prečiščena različica (2013-07-01) 

3 Države članice so leta 2016 dolžne poročati o doseganju zastavljenih ciljev za leto 2014. 
4  Za 3. člen EED so cilji za leto 2014 indikativni in izračunani z linearno interpolacijo med statistično vrednostjo iz energetske 

bilance SURS za leto 2013 in (indikativno) ciljno vrednostjo za leto 2020.  
5  Za 3. člen EED so cilji za rabo končne energije za leto 2020 indikativni. Cilji v okviru 3. člena EED opisujejo največjo dovoljeno 

vrednost, ki leta 2020 ne sme biti presežena, cilji v okviru 5. in 7. člena EED pa najmanjšo vrednost, ki mora biti dosežena.  

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&rid=1#_blank
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1412084323220#_blank
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še bolj razklopiti rast proizvodnje in rabo energije oziroma še bolj zmanjšati energetsko intenzivnost. 
V sektorju gospodinjstev, kjer je raba v letu 2014 zaradi mile zime sicer padla pod vrednost cilja za 
leto 2020, pa bo treba za doseganje cilja intenzivirati izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije 
(URE). 

Ocena doseganja cilja rabe primarne energije za leto 2020 je bila leta 2014 ugodna, vendar pa 
sedanji trendi še ne pomenijo dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije. Že kratkotrajna, 
a velika rast rabe končne energije v katerem izmed sektorjev, npr. v prometu, kjer je raba končne 
energije, ki je leta 2014 predstavljala 43 % skupne rabe končne energije, zelo spremenljiva, bi 
lahko resno ogrozila tudi izpolnjevanje cilja rabe primarne energije.    

5. ČLEN EED – STAVBE JAVNIH ORGANOV KOT ZGLED 
Cilj prenove 3 % površine stavb osrednje vlade letno, zastavljen v okviru 5. člena EED, v letih 2014 
in 2015 ni bil dosežen, saj se energetska sanacija teh stavb, zaradi zamude pri izvedbi Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP)6 s katerim se je 
Slovenija zavezala, da bo v okviru prednostnih naložb podprla projekte energetske prenove stavb 
javnega sektorja, ki se bodo izvajali v okviru energetskega pogodbeništva, še ni začela. Glede na 
trenutno dogajanje pričakujemo, da bo tako tudi še leta 2016. 

Zaradi doseganja ciljev, zastavljenih v okviru AN URE 2020 in OP EKP, pa tudi ciljev na področju 
zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) do leta 2020, ter z namenom zagotavljanja 
kakovostne izvedbe projektov in ustvarjanja novih delovnih mest in s tem doseganja sočasnih 
gospodarskih koristi, je bistvenega pomena, da se takoj vzpostavi neprekinjeno izvajanje prenove 
stavb javnih organov in ostalih stavb javnega sektorja.    

7. ČLEN EED – SISTEMI OBVEZNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 
Prihranki v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih 
za dobavitelje električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem 
(zavezanci), in alternativnega ukrepa, to je programa spodbud, ki jih za ukrepe URE in obnovljive vire 
energije (OVE) namenja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad), iz sredstev, zbranih s 
prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti7, so leta 2014 znašali 204,3 GWh, 
od tega so jih zavezanci dosegli slabo tretjino oz. 66,3 GWh, Eko sklad pa 138 GWh, in so 
predstavljali samo 58,5 % cilja za to leto, ki je bil 349 GWh končne energije. Cilj za leto 2014 v 
okviru 7. člena EED in skladno z AN URE 2020 tako ni bil dosežen. 

Leta 2015 so se prihranki, doseženi z alternativnim ukrepom, še zmanjšali, in sicer so znašali 
102,3 GWh, močno, na 502,3 GWh8, pa so se povečali prihranki, doseženi v okviru nove sheme 
obveznega doseganja prihrankov končne energije. V okviru te sheme so morali zavezanci leta 2015 
doseči 125,7 GWh prihrankov, presežne prihranke pa bodo lahko uveljavljali za doseganje svojih 
obveznosti v naslednjih treh letih. Ker so prihranki, doseženi z alternativnim ukrepom, leta 2015 
zaostajali za ciljem, zavezanci pa bodo presežne prihranke predvidoma prenesli na naslednja leta, je 
bilo leta 2015 skupaj doseženo 228 GWh prihranka končne energije, to pa pomeni, da skupni cilj iz 
AN URE 2020 za to leto, ki znaša 349 GWh, ponovno ni bil dosežen. 

                                                           
6  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf  
7 Prispevek za energetsko učinkovitost plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja 

ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. 
8  Podatek je preliminaren. 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf
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Za doseganje načrtovanih učinkov alternativnega ukrepa, in s tem tudi zmanjšanja rabe končne 
energije in emisij TGP v gospodinjstvih, je treba pospešiti izvajanje ukrepov URE in OVE preko Eko 
sklada, še posebej ob dejstvu, da je za to zagotovljen zadosten obseg razpoložljivih sredstev. 

V okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije je treba vzpostaviti nadzor nad 
poročanimi prihranki energije, in sicer je treba preveriti ali je k realizaciji doseženih prihrankov 
dejansko prispevalo posredovanje zavezancev.  Preveriti je treba tudi ali je trenutni signal, ki ga 
kaže analiza sheme za leto 2015, ustrezen – namreč skoraj tri četrtine prihranka je bilo doseženega 
z zgolj tremi ukrepi (dodajanje aditiva pogonskemu gorivu, uvedba sistema upravljanja energije, 
celovita prenova toplotnih postaj v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije). Metode 
za določanje prihrankov končne energije je treba posodobiti v smeri zagotavljanja »dodatnosti«, ki 
jo zahteva EED. Vzpostaviti je treba tudi kontinuirano posodabljanje metod in pripraviti priročnik z 
orodji za izračun prihrankov, ki bo zavezancem olajšal izračunavanje doseženih prihrankov. 
Zagotoviti je treba tudi ustreznejše spremljanje doseženih prihrankov (po ukrepih in hkrati 
sektorjih, in sicer tudi za zmanjšanje izpustov CO2). 

ZMANJŠANJE RABE KONČNE IN PRIMARNE ENERGIJE, DOLOČENO Z METODO OD SPODAJ NAVZGOR 
V tem poročilu se po sektorjih spremlja doseganje prihranka končne in primarne energije zaradi 
izvajanja ukrepov predvidenih v AN URE 2020, kar je pomembno tako s stališča spremljanja 
učinkovitosti nacionalnih programov izvajanja ukrepov URE in OVE ter doseganja ciljev na 
področju zmanjševanja izpustov TGP, kot tudi s stališča ugotavljanja vzrokov odstopanj od 
predvidenih ciljev. To nadalje omogoča boljše usmerjanje ukrepov. 

Leta 2014 so prihranki končne energije po sektorjih, izračunani z metodo od spodaj navzgor (BU)9, 
znašali 309,7 GWh na leto, kar predstavlja 12,3 % zmanjšanja rabe končne energije glede na 
statistične podatke iz energetske bilance Slovenije10, leto kasneje pa so bili prihranki, predvsem 
zaradi izvajanja ukrepov v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za 
zavezance, višji za skoraj 86 % in znašali 575 GWh. Z upoštevanjem prihranka primarne energije, 
pretežno gre za prihranke, dosežene v okviru podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz 
OVE in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), so znašali prihranki 
končne in primarne energije leta 2014 1,6 TWh, leta 2015 pa 2 TWh na leto. Pri izračunu prihrankov z 
metodo BU so bile upoštevane metode iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih11 oz. Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije12. 

V sektorjih industrije in prometa je bila vrednost prihranka končne energije dodatno ocenjena tudi z 
metodo od zgoraj navzdol (TD)13, in sicer skladno z Metodami za izračun prihrankov energije pri 
izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov 
energije14. V obeh primerih je bil leta 2014 dosežen prihranek končne energije glede na leto 2007.  

                                                           
9 Bottom-up 
10  Podatkovni portal SI-STAT, Okolje in naravni viri, Energetika, Energetska bilanca in energetski kazalniki 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/01_18179_bilanca_kazalniki/01_18179_bilanca_kazalniki.asp  
11  Ur.l. RS, št. 4/10, 62/13, 17/14 – EZ-1 in 67/15 
12  Ur.l. RS, št. 67/15 
13 Top-down 
14  Predlog Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011 - 2016 - osnutek; oktober 2011, Priloga 

2: Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/01_18179_bilanca_kazalniki/01_18179_bilanca_kazalniki.asp
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0132
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730
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2 RABA IN PRIHRANEK ENERGIJE DO LETA 2014 

2.1 Cilji povečanja energetske učinkovitosti 

Maja leta 2015 je Vlada RS sprejela Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 
2014 - 2020 (AN URE 2020), ki je bil pripravljen v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti (EED). Z 
njim si je Slovenija zastavila cilj izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020 tako, da raba 
primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). Z AN URE 2020, ki je 
opredelil nove cilje na področju učinkovitega ravnanja z energijo za obdobje 2014 - 2020, zato ne 
spremljamo več doseganja ciljev iz Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za 
obdobje 2008 - 2016 (AN URE 1)15, ki je bil skladno s 4. členom Direktive o učinkovitosti rabe končne 
energije in energetskih storitvah (ESD) v letu 2016 doseči 9-odstotni prihranek končne energije 
oziroma 4.261 GWh.   

2.1.1 Raba primarne in končne energije do leta 2014 – doseganje ciljev skladno 
s 3. členom EED 

30. aprila leta 2016 so morale države članice EU v skladu s 24. členom in prilogo XIV EED poročati o 
doseganju ciljev s področja energetske učinkovitosti v letu 2014, kar je tudi prvo leto, v katerem so 
države članice že imele cilje, zastavljene v skladu s to direktivo, Priloga 1.  

Skladno s 3. členom EED si je Slovenija v okviru AN URE 2020 zastavila cilj izboljšanja energetske 
učinkovitosti do leta 2020 na ravni rabe primarne energije; raba primarne energije se še naprej 
zmanjšuje in je bila leta 2014 s 76,7 TWh za 3,4 % nižja kot leto prej. 

Nadaljevalo se je tudi zmanjševanje rabe končne energije, ta je bila leta 2014 s 54,3 TWh za 4,4 % 
nižja kot leta 2013, Tabela 1. 

Tabela 1: Doseganje ciljev AN URE 2020 v letu 2014 

Raba energije [GWh] 2012 2013 2014 2014 - 2013 202016 

Raba primarne energije 81.593 79.414 76.682 -3,44% 82.864 

Raba končne energije 57.989 56.786 54.264 -4,44% 59.525 

Raba končne energije – industrija17 14.001 13.893 14.284 2,81% 15.206 

Raba končne energije – promet 22.736 21.650 21.153 -2,30% 25.593 

Raba končne energije – gospodinjstva 14.273 14.094 12.099 -14,15% 12.103 

Raba končne energije – storitveni sektor18 5.483 5.658 5.181 -8,43% 6.624 

V prometu, gospodinjstvih in storitvenem sektorju je bila raba končne energije leta 2014 pod 
vrednostjo, načrtovano za leto 2020, v industriji (predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, to sta 
področji C in F iz SKDi19), pa se je raba končne energije povečala za 2,8 % glede na leto 2013. V 

                                                           
obnovljivih virov energije (http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-
energetsko-ucinkovitost/) 

15 http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/AN_URE/AN_URE1.pdf 
16 Cilji za rabo končne energije so indikativni.  
17  Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo. 
18  V energetski bilanci so to drugi porabniki. 
19 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, Ur.l. RS, št. 69/2007 in 17/2008 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/AN_URE/AN_URE1.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0559
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gradbeništvu je leta 2014, prvič po letu 2008, prišlo do povečanja bruto dodane vrednosti (BDV), in 
sicer za 9,5 % glede na leto 2013. V predelovalnih dejavnostih pa se je kljub povečanju BDV v 2014, za 
5,5 %, indeks energetske učinkovitosti glede na leto 2008 zmanjšal s 94,3 na 93,820, kar pomeni, da se 
je raba energije na enoto industrijske proizvodnje zmanjšala. V gospodinjstvih in storitvenem sektorju 
je bilo zmanjšanje rabe končne energije leta 2014 tudi posledica mile zime; če rabo energije za 
ogrevanje prostorov v gospodinjstvih utežimo s številom stopinjskih dni za leto 2013, se je raba 
energije v gospodinjstvih v 2014 zmanjšala za samo 2,4 % oz. 334 GWh na 13,8 TWh (poglavje 6)21. 
Polovico tega prihranka je bilo doseženega z izvajanjem ukrepov URE in OVE (ukrepi G.1, G.2 in G.5, 
poglavje 2.2).    

2.1.2 Stavbe javnih organov kot zgled – doseganje ciljev skladno s 5. členom EED 

5. člen EED določa, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 naprej vsako leto 
prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade ali pa sprejme alternativne 
stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske učinkovitosti 
državnih stavb. V skladu z evidenco stavb v lasti in uporabi osrednje vlade22 z uporabno tlorisno 
površino večjo kot 250 m2 znaša površina stavb osrednje vlade 771.608 m2 (stanje 1. 1. 2016), zato 
obveznost pomeni, da je treba vsako leto prenoviti 23.148 m2

 površine stavb, ob predpostavki, da so 
vse površine potrebne obnove. Ker se energetska sanacija teh stavb tudi v letu 2015 še ni začela, 
predvideni cilj obnove 46.296 m2 površine v obdobju 2014 - 2015 ni bil dosežen.   

2.1.3 Sistemi obveznosti energetske učinkovitosti – doseganje ciljev skladno  
s 7. členom EED 

V okviru EED je potrebno poročati tudi o doseganju ciljev obveznosti energetske učinkovitosti in 
alternativnih ukrepov politike iz 7. člena EED. V skladu z AN URE 2020 naj bi Slovenija leta 2014, 
skladno s 7. členom EED, dosegla zmanjšanje rabe končne energije za 349 GWh, od tega 87 GWh v 
okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za podjetja, ki prodajajo energijo23, 
262 GWh pa z alternativnim ukrepom, to je spodbudami, ki jih za URE in izrabo OVE namenja Eko 
sklad iz sredstev, zbranih s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. 

Tabela 2: Analiza prihranka končne energije skladno s 7. členom EED v obdobju 2013 - 2015 

Prihranek končne energije [MWh/leto] 2013 2014 Cilj 2014 2015 Cilj 2015 

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije 

Skupaj prihranek končne energije 51.567 66.248 87.00024 502.337 125.69925 

Alternativni ukrep - Eko sklad 

Nepovratna sredstva za občane 197.257 117.617 - 84.805 - 

Nepovratna sredstva za javni sektor 845 1.786 - 0 - 

                                                           
20   Kazalci okolja v Sloveniji, področje Energija, kazalec EN32: Energetska učinkovitost in raba energije v sektorjih rabe končne 

energije, http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=724. 
21  Gre za enostavno oceno, pri kateri je lahko vpliv klimatskih pogojev zaradi upoštevanja EUROSTAT podatkov o 

temperaturnem primanjkljaju nekoliko precenjen. 
22  http://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2016.htm   
23  Distributerji energije in/ali podjetja za maloprodajo energije, določeni kot zavezane strani do vključno leta 2014 skladno z 

Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Ur. l. RS, št. 114/2009, 57/2011, 17/2014 - EZ-1 in 
96/2014, od leta 2015 dalje pa skladno z novo Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). 

24  Indikativni cilj iz AN URE 2020. 
25  Cilj, izračunan glede na količino prodane energije v letu 2014. 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=724
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2016.htm
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2016.htm
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20095214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112649
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4042
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Nepovratna sredstva za vozila 121 86 - 194 - 

Energetsko svetovanje za občane (ENSVET) 18.336 18.557 - 17.343 - 

Skupaj prihranek končne energije 216.559 138.046 262.000 102.342 262.000 

7. člen EED 
Skupaj prihranek končne energije 268.126 204.294 349.000 604.679 387.699 

Leta 2015 je bilo z nepovratnimi sredstvi Eko sklada doseženega še za 27,9 % manj prihranka končne 
energije kot leto prej. Prihranki, doseženi s sredstvi PS, so znašali 20,5 GWh, skupen obseg izplačanih 
nepovratnih sredstev pa je s 17,6 milijoni evrov, od tega 13,7 milijonov evrov iz prispevka in 3,9 
milijonov evrov iz PS, ostal približno na enaki ravni kot leta 2014. K zmanjšanju doseženih prihrankov 
sta prispevali pozni objavi razpisov za občane, objavljena sta bila šele aprila in maja, kot tudi nove, 
bolj konservativne metode izračuna prihrankov. V shemi obveznega doseganja prihrankov končne 
energije za zavezance je leta 2015 z novo uredbo26 prišlo do nekaterih sprememb, zlasti pri 
zavezancih ter pri naboru in načinu financiranja ukrepov, sprejet pa je bil tudi nov pravilnik27 z 
nekaterimi spremenjenimi metodami za izračun prihrankov energije. Leta 2015 so prihranki končne 
energije, doseženi znotraj sheme zavezancev, znašali 502,3 GWh28, kar je bistveno več od z AN URE 
2020 predvidenega indikativnega cilja 87 GWh oz. tudi bistveno več od dejanskega cilja doseganja 
prihranka v višini 0,25 % prodane energije v letu prej, ki znaša 125,7 GWh. Skoraj tri četrtine tega 
prihranka je bilo doseženega samo s tremi ukrepi (dodajanje aditiva pogonskemu gorivu, uvedba 
sistema upravljanja energije, celovita prenova toplotnih postaj v sektorjih pretvorbe, distribucije in 
prenosa energije). Presežek doseženih prihrankov energije bo mogoče prenesti v leti 2016 in 2017.  

2.1.4 Povzetek doseganja ciljev skladno z EED 

Slovenija na ravni rabe primarne energije zadovoljivo ostaja v okvirih cilja za leto 2020, na ravni 
rabe končne energije pa je prišlo do povečanja rabe v industriji, kjer bo treba naraščajoči trend v 
prihodnje omejiti, ob zaznani rasti 2,8 % bi bila raba končne energije v industriji leta 2020 namreč za 
skoraj 8 % večja od načrtovane. V gospodinjstvih, kjer je raba v letu 2014 sicer padla pod vrednost 
cilja za leto 2020, pa bo treba izvajanje ukrepov URE v prihodnje pospešiti. Ciljev, zastavljenih v 
okviru 5. in 7. člena EED, leta 2014 Slovenija ni dosegla. Leta 2015 bodo cilji v okviru sheme 
obveznega doseganja prihrankov končne energije doseženi, ne bodo pa doseženi cilji alternativnega 
ukrepa, niti cilji, zastavljeni v okviru 5. člena EED.  

2.2 Prihranek končne in primarne energije v letih 2014 in 2015 

V primerjavi s prejšnjimi poročili o izvajanju AN URE, doseženih prihrankov po ukrepih URE in 
sektorjih ne prikazujemo več v skladu z AN URE 1 in ESD temveč v skladu z AN URE 2020 in EED. To 
pomeni, da v Tabela 3 prikazani prihranki končne energije niso primerljivi s prihranki, navedenimi v 
prejšnjih poročilih, saj je prišlo do sprememb v njihovih izračunih, še zlasti pri preračunu prihrankov 
električne energije, kjer se faktorja 2,5 ne upošteva več, z AN URE 2020 pa se je nekoliko spremenil 
tudi nabor ukrepov. Zaradi boljše preglednosti so v tabeli prikazani prihranki končne energije 
izračunani po metodi BU skladno z ustreznimi metodologijami iz Pravilnika o metodah za določanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih11 oz. Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije12. 

                                                           
26  Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). 
27  Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. št. 67/15), ki se uporablja od 19. 9. 2015 dalje. 
28 Podatek je preliminaren. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730
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Prihranki končne energije po sektorjih, doseženi leta 2014, znašajo 309,7 GWh na leto (Tabela 3), kar 
je 19 % manj kot leto prej, in predstavlja 12,3 % doseženega zmanjšanja rabe končne energije glede 
na statistične podatke (glej poglavje 2.1.1). Leto kasneje so bili prihranki, predvsem zaradi izvajanja 
ukrepov v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, s 575 GWh višji za skoraj 
86 %.     

Tabela 3: Prihranki končne energije [GWh/leto] po ukrepih in sektorjih v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

HORIZONTALNI IN VEČSEKTORSKI UKREPI 698,2 1.013,7 1.400,5 1.498,0 1.964,4 

- Obvezno doseganje prihrankov končne energije pri 
končnih odjemalcih – zavezanci (7. člen EED) 0 0 51,6 66,3 502,3 

- Alternativni ukrep politike – program Eko sklada 
(7. člen EED) 111,3 171,9 216,6 138,0 102,3 

V.1 Shema za spodbujanje proizvodnje električne energije 
iz OVE in v SPTE 29 586,9 841,8 1.132,3 1.293,7 1.359,8 

INDUSTRIJA 16,1 22,9 24,7 30,7 np 

I.1 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne 
energije 3,2 15,4 9,2 6,2 np 

I.2 Finančne spodbude za povečanje energetske 
učinkovitosti v (industriji in) storitvenem sektorju ter 
znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje 
energije iz OVE in v SPTE 

12,9 7,5 15,5 24,5 np 

I.3 Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z 
energijo v industriji30 0 0 0 0 np 

I.4 Spodbude za URE in OVE v malih in srednjih podjetjih - - - 0 0 

I.5 Finančne spodbude za demonstracijske projekte - - - 0 0 

I.6 Prostovoljni sporazumi z industrijo - - - 0 0 

PROMET 0,033 0,206 0,158 0,133 196,2 

P.1 Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti - - - - - 

P.2 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa - - - - - 

P.3 Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih 
vozil 0,033 0,206 0,158 0,133 196,2 

P.4 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter 
promocija kolesarjenja - - - - - 

P.5 Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014 - 2020 
za razvoj železniškega prometa - - - 0 0 

GOSPODINJSTVA 114,0 175,8 233,5 166,9 143,3 

G.1 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo 
stanovanjskih stavb 

97,7 155,6 215,2 148,3 126,0 
G.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovite 

ogrevalne sisteme 

G.3 Shema pomoči za energetsko sanacijo za ranljive 
skupine prebivalstva - - - - - 

G.4 Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v 
večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi - - - - - 

G.5 Energetsko svetovalna mreža za občane 16,3 20,2 18,3 18,6 17,3 

                                                           
29  Prihranek primarne energije. 
30  Prihranek končne energije zaradi uvajanja sistemov za upravljanje z energijo v industriji je vključen v prihranku končne 

energije pri ukrepu I.2. 
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Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

STORITVENI SEKTOR 14,1 9,6 32,5 72,5 np 

I.1 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne 
energije 0 3,7 12,4 14,5 np 

I.2 Finančne spodbude za povečanje energetske 
učinkovitosti v (industriji in) storitvenem sektorju ter 
znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje 
energije iz OVE in v SPTE 

14,1 5,9 20,1 58,0 np 

JAVNI SEKTOR 0 16,4 92,6 39,6 25,6 

J.1 Zelena javna naročila - - - - - 

J.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo 
in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju 0 14,7 80,5 38,6 24,7 

J.3 Uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem 
sektorju - - - - - 

J.4 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne 
energije v javnem sektorju 0 1,7 12,1 1,0 0,9 

J.5 Tehnična pisarna - - - - - 

J.6 Podporna shema za prenovo stavbne kulturne 
dediščine in drugih posebnih skupin stavb - - - - - 

J.7 Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe - - - - - 

SKUPAJ PRIHRANKI KONČNE ENERGIJE PO SEKTORJIH 144,2 224,9 383,4 309,7 575,231 

SKUPAJ PRIHRANKI KONČNE IN PRIMARNE ENERGIJE 731,1 1.066,7 1.515,8 1.603,4 2.011,332 

V prihrankih končne energije po sektorjih so imeli leta 2014 največji delež, 53,9 %, prihranki doseženi 
v gospodinjstvih, ki pa se od leta 2013 zmanjšujejo (Slika 1). Podobno velja tudi za javni sektor, kjer so 
se zadnji projekti, podprti s kohezijskimi sredstvi, končali leta 2015, učinkov novih projektov, 
predvidenih v okviru OP EKP, pa ni pričakovati pred letom 2017. V storitvenem sektorju in industriji 
se prihranki povečujejo, jih pa za leto 2015 zaradi pomanjkanja podatkov po sektorjih za ukrepe, 
izvedene v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, ni bilo mogoče korektno 
oceniti. Skupni prihranki za storitveni sektor in industrijo ter prihranki zaradi izvedbe ukrepov za 
povečanje učinkovitosti daljinskega ogrevanja so tako za leto 2015 upoštevani samo v skupni 
vrednosti prihranka, v prihrankih po sektorjih pa ločeno niso upoštevani. Leta 2015 se je zaradi 
uveljavitve izvajanja ukrepa dodajanja aditivov pogonskemu gorivu v primerjavi z leti prej 
nesorazmerno povečal prihranek končne energije v sektorju prometa. Leta 2014 sta k prihrankom 
končne energije po sektorjih, največ, skoraj polovico, doprinesla ukrepa finančnih spodbud za 
energetsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb (ukrep G.1) in finančnih spodbud za energetsko 
učinkovite ogrevalne sisteme (ukrep G.2). 

                                                           
31  V prihranku končne energije za leto 2015 je vključenih tudi 205,1 GWh prihranka, doseženega v industriji in storitvenem 

sektorju, in 5,1 GWh prihranka, doseženega z ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti daljinskega ogrevanja, oboje v 
okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, kjer natančnejša sektorska porazdelitev prihrankov ni 
znana.  

32  V skupnem prihranku končne in primarne energije so poleg prihranka končne energije po sektorjih vključeni še prihranki 
primarne energije, doseženi v okviru podporne sheme za električno energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE, in pa 76,3 GWh 
prihranka primarne energije, doseženega v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije v okviru sheme obveznega 
doseganja prihrankov končne energije.    
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Slika 1: Prihranki končne energije [GWh/leto] po sektorjih v obdobju 2011 - 201533 

Skupni prihranki končne in primarne energije, v katerih so poleg prihrankov končne energije po 
sektorjih vključeni še prihranki primarne energije, doseženi v okviru podporne sheme za električno 
energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE, in pa prihranki primarne energije, doseženi v sektorjih 
pretvorbe, distribucije in prenosa energije v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne 
energije, so bili leta 2014 ocenjeni na 1,6 TWh, leto kasneje pa na 2 TWh na leto. Omenjeni prihranki 
energije so naraščali v celotnem opazovanem obdobju, in sicer v letih 2012 in 2013 predvsem zaradi 
vključevanja novih naprav v podporno shemo za električno energijo iz OVE in SPTE, leta 2015 pa 
zaradi izvajanja ukrepov URE v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Leta 
2014 so prihranki, doseženi v okviru podporne sheme, predstavljali kar dobrih 80 % vseh skupnih 
prihrankov končne in primarne energije, leto kasneje pa je bil ta delež skoraj 68-odstoten. 

                                                           
33  Prihranka končne energije v industriji in storitvenem sektorju v letu 2015 zaradi pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov 

po sektorjih ni bilo mogoče oceniti. 
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3 PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE DOSEŽEN S HORIZONTALNIMI IN 
VEČSEKTORSKIMI UKREPI 

Z AN URE 2020 se je nabor horizontalnih ukrepov, to je ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, 
ki učinkujejo na ravni vseh sektorjev, v široki rabi (gospodinjstva, storitveni in javni sektor), industriji 
in prometu, še nekoliko povečal. Mednje tako sodijo sistem obveznosti energetske učinkovitosti in 
alternativni ukrepi, energetski pregledi in sistemi upravljanja (ukrepi I.3, J.3 in V.4), meritve in 
obračun, programi obveščanja in usposabljanja potrošnikov (ukrepi H.3, H.4, G.3, G.5 in V.2), 
razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanja (ukrepa H.4 in H.5), energetske storitve 
(ukrep H.1) ter drugi ukrepi horizontalne narave za energetsko učinkovitost (ukrepi J.1, H.7, H.8 in 
H.9). Vsi ukrepi so v nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni, v pregledu prihrankov pa so prikazani 
samo prihranki, doseženi v okviru sistema obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi, 
saj za preostale ukrepe merjenje učinkov v obliki doseženih prihrankov končne energije ni bilo 
predvideno oz. so njihovi učinki že upoštevani v prihrankih, doseženih v okviru sistema obveznosti 
energetske učinkovitosti in alternativnih ukrepov. V to poglavje smo vključili tudi večsektorski ukrep 
spodbujanja učinkovitosti ogrevanja in hlajenja (ukrepa V.1 in I.2), za katerega so v tabeli Tabela 4 
prikazani prihranki primarne energije, doseženi v okviru sheme za spodbujanje proizvodnje električne 
energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom. 

Leta 2014 je bil s horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi dosežen prihranek 1.498 GWh energije, leto 
kasneje pa je bil ta prihranek s 1.964,4 GWh precej višji, in sicer predvsem na račun povečanja 
prihranka v okviru shema obveznega doseganja prihrankov končne energije, kar je podrobneje 
opisano v poglavju 3.1. Doseganje ciljev v okviru 7. člena EED je zajeto v poglavju 2.1.3.            

Tabela 4:  Prihranek energije s horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi [GWh/leto] v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

- Obvezno doseganje prihrankov končne energije pri 
končnih odjemalcih − zavezanci(7. člen EED) 

0 0 51,6 66,3 502,3 

- Alternativni ukrepi politike − program Eko sklada 
(7. člen EED) 

111,3 171,9 216,6 138,0 102,3 

V.1 Shema za spodbujanje proizvodnje električne energije 
iz OVE in v SPTE34 586,9 841,8 1.132,3 1.293,7 1.359,8 

Skupni prihranek energije s horizontalnimi in 
večsektorskimi ukrepi 

698,2 1.013,7 1.400,5 1.498,0 1.964,4 

3.1 Sistem obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi politike 
(7. člen EED) 

3.1.1 Obvezno doseganje prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih 

Kot sistem obveznosti energetske učinkovitosti je bila z EZ-1 vzpostavljena nova shema obveznega 
doseganja prihrankov končne energije za zavezance. Nov sistem, ki je stopil v veljavo z letom 2015, 
natančneje opredeljuje Uredba o zagotavljanju prihrankov energije35, v obdobju do vključno leta 

                                                           
34  Prihranek primarne energije. 
35   Ur. l. RS, št. 96/14 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4042
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2014 pa je bilo izvajanje programov velikih zavezancev urejeno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih36. Z novo uredbo so postali zavezanci za doseganje prihrankov vsi 
dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem, ne 
glede na velikost, spremenila se je višina prihrankov energije, ki jo morajo zavezanci doseči, in pa 
nekoliko tudi nabor energetskih storitev in ukrepov, ki jih lahko izvajajo − programi informiranja in 
ozaveščanja tako sedaj ne sodijo več mednje. Spremenil se je tudi način financiranja ukrepov. Po stari 
uredbi so se ta sredstva zbirala iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in 
dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti, po novi uredbi pa morajo 
dobavitelji/zavezanci tako zbrana sredstva nakazovati Eko skladu, ukrepe za doseganje svojih 
obveznosti pa financirati iz drugih virov. Spremljanje izvajanja nove sheme obveznega doseganje 
prihrankov končne energije je sedaj v pristojnosti Agencije za energijo, zavezancem pa tudi ni 
potrebno več pripravljati programov za izvajanje svojih dejavnosti, ki so jih morali prej predložiti v 
odobritev Eko skladu. Z novim Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije12 so se 
septembra 2015 nekoliko spremenile tudi nekatere od metod za izračun prihrankov končne energije, 
kar vpliva na višino doseženih prihrankov. V tem poročilu zajeti ukrepi in z njimi povezani prihranki 
končne energije so bili do vključno leta 2014 skladni s staro uredbo in starim Pravilnikom o metodah 
za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih11, za leto 2015 pa so že skladni z novo 
uredbo in novim pravilnikom. 

  

 

Slika 2: Porazdelitev nepovratnih sredstev (levo) in doseženih prihrankov končne energije (desno) po 
posameznih ukrepih, izvedenih v okviru programov velikih zavezancev leta 2014 

Leta 2013 je bilo z investicijskimi ukrepi v okviru izvajanja programov velikih zavezancev doseženega 
za 51,6 GWh prihranka končne energije, leto kasneje pa je ta prihranek znašal 66,3 GWh37, s čimer 
cilj 87 GWh prihranka v letu 2014 iz AN URE 2020 ni bil dosežen. Na kumulativni ravni smo s 

                                                           
36  Ur. l. RS, št. 114/09, 57/11, 17/14 - EZ-1 in 96/14 
37   V obeh letih je programe velikih zavezancev izvajalo 7 dobaviteljev, vendar jih je poročilo o izvajanju programov v letu 2014 

oddalo samo 6.   
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prihranki iz leta 2014 dosegli 10,9 % skupne kumulativne vrednosti 4.260 GWh v obdobju 2014 - 2020, 
če bi dosegli ciljno vrednost za to leto, pa bi bil ta delež 14,3-odstotni. Največ prihranka je bilo v obeh 
letih doseženega z ukrepoma prenove razsvetljave (30,9 oz. 27,5 %) in vgradnje kotlov na lesno 
biomaso oz. zemeljski plin (25,4 % oz. 28,2 %), tema ukrepoma pa je bilo namenjenih tudi največ 
nepovratnih sredstev, in sicer leta 2013 skupno 2,3 milijona evrov oz. 51 %, leto kasneje pa 
2,8 milijona evrov oz. 55,7 % vseh sredstev, s katerimi so bili podprti investicijski ukrepi (Slika 2). 

Z izvedenimi ukrepi je bilo leta 2013 doseženo zmanjšanje emisije CO2 za 16,3 kt/leto, leta 2014 pa je 
bil ta prihranek 18,8 kt/leto, Tabela 5. Leta 2014 je bilo treba za 1 evro investicije nameniti 15 evro 
centov nepovratnih sredstev, kar je bilo polovico manj kot leto prej. Natančnejših podatkov po 
sektorjih sicer ni na razpolago, po ocenah pa naj bi bila večina prihranka, več kot 90 %, doseženega v 
industriji in storitvenem sektorju. V gospodinjstvih je investicijske ukrepe izvajal samo 1 zavezanec, v 
javnem sektorju pa vsi, razen enega. V okviru programov velikih zavezancev je bilo mogoče podpreti 
tudi izvedbo energetskih pregledov, leta 2013 je bilo takih pregledov 72, leto kasneje pa 66, ter 
programe informiranja in ozaveščanja, teh je bilo leta 2013 podprtih 63, leta 2014 pa 50. 

Tabela 5: Pregled izvajanja investicijskih ukrepov v okviru programov velikih zavezancev 
v obdobju 2013 - 2014 in vseh ukrepov v okviru sheme obveznega doseganja 

prihrankov končne energije leta 2015 

Postavka Enota 2013 2014 201538 Skupaj 

Število sklenjenih pogodb - 324 462 np 786 

Prihranek končne energije MWh/leto 51.567 66.248 502.337 620.152 

Predvideno zmanjšanje emisije CO2 kt CO2/leto 16,3 18,8 np 35,1 

Izplačana nepovratna sredstva mio € 4,4 5,1 - 9,5 

Investicije mio € 14,7 34,5 np 49,2 

Finančni vzvod € sub / € inv 0,30 0,15 - 0,19 

Podatke o izvajanju ukrepov v okviru nove sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije 
za zavezance za leto 2015 je že zbirala Agencija za energijo. 163 zavezancev, ki je leta 2014 prodalo 
za 50,3 TWh energentov, leto kasneje pa 12,5 % več, je tako moralo v skladu z novo uredbo leta 2015 
prihraniti 0,25 % prodane energije v letu 2014 oz. 125,7 GWh energije. Čeprav kar 45 % zavezancev 
svojega cilja ni doseglo, pa so vsi zavezanci skupaj dosegli 502,3 GWh39 prihranka (Tabela 5) in s 
tem zastavljeni skupni cilj bistveno presegli. Največji delež prihrankov, 56,6 %, je bil dosežen z 
izvajanjem ukrepov v gospodarstvu, z 39,1 % je sledilo izvajanje ukrepov v prometu. Posamičen 
ukrep, ki izstopa z največ doseženimi prihranki, so drugi ukrepi za povečanje energetske 
učinkovitosti v prometu, kamor sodi tudi dodajanje aditiva pogonskemu gorivu. S temi ukrepi, 
izvajalo jih je 30 zavezancev, je bilo doseženih skoraj 39 % vseh prihrankov, sledila pa sta ukrepa 
uvedbe sistema upravljanja energije z 19,6 % in celovite prenove toplotnih postaj v sektorjih 
pretvorbe, distribucije in prenosa energije s 14,1 % (Slika 3). Omenjeni ukrepi so skupaj še s tremi 
nadaljnjimi ukrepi, vgradnjo sistemov SPTE, namestitvijo opreme za izvajanje obratovalnega 
monitoringa in upravljanja energije pri odjemalcih ter optimizacijo tehnoloških ukrepov, ki temelji na 
izvedenem energetskem pregledu, prispevali kar 87,2 % celotnega prihranka, preostali ukrepi pa so s 

                                                           
38 Z letom 2015 je začela zbirati podatke o izvajanju sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za podjetja, ki 

prodajajo energijo, Agencija za energijo. Ob tem sta se spremenila tudi način zbiranja in nabor zbranih podatkov, zato vseh 
podatkov, ki so se zbirali do vključno leta 2014, ni več na razpolago.    

39  Podatek je preliminaren. 
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64 GWh prihranka ostali približno na ravni prihrankov investicijskih ukrepov, ki so jih veliki zavezanci 
izvedli v letu 2014.     

 

Slika 3: Porazdelitev doseženih prihrankov končne energije po posameznih ukrepih, izvedenih v okviru sheme 
obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance leta 2015 

Če iz ukrepov, izvedenih v letu 2015, izluščimo investicijske ukrepe, ki so bili vključeni v izračun 
prihrankov v letih 2013 in 2014 (Slika 2), lahko ugotovimo, da so ti ukrepi leta 2015 s 66,7 GWh 
prihranka, kar je samo 13,3 % celotnega prihranka doseženega to leto, ostali na ravni iz leta 2014. 
Največji delež prihrankov, 31,9 %, je prispeval ukrep namestitve opreme za izvajanje obratovalnega 
monitoringa in upravljanja energije pri odjemalcih, ki sta mu sledila ukrepa prenove razsvetljave z 
21,9 % in vgradnje kotlov na lesno biomaso oz. zemeljski plin z 18,8 %.      

V skladu z AN URE 2020 in Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije je bil zastavljeni cilj skupnega 
prihranka za leto 2015, to je 0,25 % prodane energije v letu 2014, presežen za 376,6 GWh, ki jih je v 
skladu z uredbo mogoče upoštevati pri izpolnjevanju obveznosti v naslednjih treh letih. Glede na to, 
da so zavezanci leta 2015 prodali za 56,6 TWh energije, in glede na njihovo obveznost 0,5-
odstotnega prihranka energije, bodo morali zavezanci leta 2016 tako prihraniti 282,9 GWh, ki jih bo 
mogoče v celoti pokriti s presežkom iz leta 2015, nekaj presežka, 93,7 GWh, pa bo mogoče prenesti 
še v leto 2017. V AN URE 2020 je bilo sicer ocenjeno, da naj bi zavezanci leta 2015 prihranili 87 GWh 
energije, leta 2016 pa 174 GWh.    

V skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe pa morajo zavezanci, ki dobavljajo tekoča goriva, v 
tekočem koledarskem letu dosegati tudi prihranke v višini 0,25 % prodanega motornega bencina in 
dizelskega goriva v preteklem letu. Od 44 zavezancev, ki so leta 2014 prodajali eno ali obe gorivi, je 
zahtevane prihranke končne energije z ukrepi URE v prometu dosegla dobra polovica, skupno 
obveznost 55,8 GWh pa so zavezanci presegli za 3,5-krat. V letu 2015 se je prodaja motornega 
bencina in dizla glede na leto prej malenkostno povečala, zato bodo morali zavezanci leta 2016 
doseči tudi malenkost večje prihranke, in sicer 56 GWh.        
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3.1.2 Alternativni ukrepi politike 

Slovenija je kot alternativni ukrep za doseganje obveznosti 7. člena EED izbrala zbiranje sredstev za 
spodbujanje izvajanja ukrepov URE, ki se sofinancirajo v okviru programa za izboljšanje energetske 
učinkovitosti Eko sklada. Sredstva, ki se zbirajo v nacionalnem skladu za energetsko učinkovitost pri 
Eko skladu, se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki 
bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. 

Iz sredstev prispevka je bilo v letih 2014 in 2015 doseženo zmanjšanje rabe končne energije zaradi 
izvajanja ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih (poglavje 6.1) in javnem sektorju (poglavje 8.2), zaradi 
nakupa električnih vozil (poglavje 5.1) in delovanja mreže energetsko svetovalnih pisarn ENSVET 
(poglavje 6.4). Podrobnosti posameznih ukrepov so predstavljene v poglavjih o doseganju prihrankov 
končne energije po sektorjih. Eko sklad je v letih 2014 in 2015 ukrepe URE in OVE v gospodinjstvih 
financiral tako iz prispevka na rabo energije kot tudi iz sredstev PS, v obveznost doseganja prihrankov 
končne energije z alternativnimi ukrepi pa se štejejo samo prihranki, doseženi s sredstvi prispevka. 
Leta 2014 je Eko sklad s sredstvi PS dosegel 15,6 GWh, s sredstvi prispevka pa 117,6 GWh prihranka 
končne energije na leto. Leta 2015 je bilo s sredstvi PS doseženega še nekaj več prihranka, in sicer 
20,5 GWh, s sredstvi prispevka pa 84,8 GWh na leto. Do podpor iz PS, ki so bile nekoliko višje od 
podpor iz prispevka, so bili sicer upravičeni prijavitelji, ki bivajo na območjih občin, ki so uvrščene v 
razred največje obremenjenosti zraka s PM10, in za katere je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o 
načrtu za kakovost zraka (Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, 
Trbovlje, Zagorje). 

Leta 2014 je bil s sredstvi prispevka za energetsko učinkovitost dosežen prihranek končne energije 
138 GWh ali kar dobro tretjino manj kot leto prej, Tabela 6. Leta 2015 je bil dosežen prihranek še 
manjši, in sicer 102,3 GWh. Prvo leto je bilo tako doseženega 52,7 %, drugo leto pa samo 39,1 % 
zastavljenega cilja 262 GWh prihranka končne energije na leto. Na kumulativni ravni smo s prihranki 
iz leta 2014 dosegli 13,2 % skupne kumulativne vrednosti 7.336 GWh v obdobju 2014 - 2020, če bi 
dosegli ciljno vrednost za to leto, pa bi bil ta delež 25-odstotni. Z letom 2015 se je ta razklop še 
povečal, in sicer smo v obdobju 2014 - 2015 dosegli samo 21,5 namesto 46,4 % skupne kumulativne 
vrednosti 7.336 GWh. Zaskrbljujoče je predvsem zmanjševanje prihranka končne energije, 
doseženega z nepovratnimi sredstvi za občane. Leta 2015 je bil tako, s sredstvi prispevka in PS, 
dosežen samo prihranek 105,3 GWh, kar je le nekoliko nad ravnijo iz leta 2011. Na zmanjšanje 
prihranka končne energije so v manjši meri vplivale tudi spremembe nekaterih metodologij za izračun 
prihrankov v novem Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije12.          

Tabela 6: Prihranek končne energije, dosežen s sredstvi prispevka za energetsko učinkovitost, 
v obdobju 2011 - 2015 

Prihranek končne energije po postavkah 
[MWh/leto] 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Nepovratna sredstva za občane 94.958 150.791 197.257 117.617 84.805 645.428 

Nepovratna sredstva za javni sektor 0 726 845 1.786 0 3.357 

Nepovratna sredstva za vozila 12 171 121 86 194 584 

Energetsko svetovanje za občane (ENSVET) 16.318 20.183 18.336 18.557 17.343 90.737 

Skupaj prihranek končne energije 111.288 171.871 216.559 138.046 102.342 740.106 
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3.2 Energetski pregledi in sistemi upravljanja (8. člen EED) 

Izvajanje energetskih pregledov (EP) in uvajanje sistemov upravljanja energije se podpira z ukrepi I.3 
− Spodbude za uvajanje sistemov upravljanja z energijo v gospodarstvu, J.3 − Uvajanje sistema 
upravljanja z energijo v javnem sektorju in V.4 − Izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih. 

V obdobju 2013 - 2015 so bila nepovratna sredstva za izvajanje EP in nakup opreme za upravljanje 
energije v industriji ter storitvenem in javnem sektorju na voljo v okviru programov doseganja 
prihrankov končne energije za zavezance. V obdobju 2013 - 2014 je bila s 377.282 evri nepovratnih 
sredstev tako podprta izvedba 138 energetskih pregledov, 72 v letu 2013 in 66 v letu 2014, leta 2015 
pa je bilo v ukrep optimizacije tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu, 
vključenih 31 odjemalcev energije. Poleg tega je bil v okviru ukrepa I.3 v obdobju 2013 - 2014 s skoraj 
578.000 evri podprt nakup opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja energije pri 
odjemalcih v 31 projektih, s katerimi je bilo doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 13,2 GWh 
na leto, Tabela 7. Leta 2015 je bilo v ta ukrep vključenih 7 odjemalcev, dosežen prihranek energije je 
ocenjen na 21,3 GWh na leto, dodatno zmanjšanje rabe končne energije za 98,3 GWh na leto pa je 
bilo doseženo z ukrepom uvajanja sistema upravljanja energije. Sektorska porazdelitev projektov ni 
znana.           

Tabela 7: Pregled izvajanja ukrepa nakupa opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja 
energije pri odjemalcih v okviru programov velikih zavezancev in sheme obveznega doseganja 

prihrankov končne energije v obdobju 2013 - 2015 

Postavka Enota 2013 2014 201540 Skupaj 

Število sklenjenih pogodb - 22 9 np 31 

Prihranek končne energije MWh/leto 5.911 7.258 119.61641 132.785 

Predvideno zmanjšanje emisije CO2 t CO2/leto 1.643 1.676 np 3.319 

Izplačana nepovratna sredstva € 412.389 165.609 - 577.999 

Investicije € 1.285.950 3.386.907 np 4.672.857 

Finančni vzvod € sub / € inv 0,32 0,05 - 0,12 

V okviru ukrepa J.3 je bila predvidena priprava uredbe, ki bo določala zavezance in minimalne 
vsebine sistema upravljanja energije v javnem sektorju. Februarja 2015 je MzI objavil predlog uredbe 
o upravljanju z energijo v javnem sektorju za javno obravnavo, uredba pa v času priprave tega 
poročila še ni bila sprejeta. Nov Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega 
pregleda42 je bil sprejet junija 2016, zato o uvajanju sistemov upravljanja energije in izvajanju 
energetskih pregledov v javnem sektorju zaenkrat še ni podatkov. Je bil pa izveden razširjen 
energetski pregled43, ki ni bil starejši od 5 let, eden od pogojev za pridobitev sredstev razvojne 
prioritete Trajnostna energija v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture v obdobju 2007 - 2013 (OP ROPI) za energetsko sanacijo javnih stavb. V obdobju 2010 -

                                                           
40  Agencija za energijo je začela zbirati podatke o izvajanju sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za 

zavezance z letom 2015. Ob tem sta se spremenila tudi način zbiranja in nabor zbranih podatkov, zato nabor vseh podatkov, 
ki so se zbirali do vključno leta 2014, ni več na razpolago. 

41  Vključeni so prihranki doseženi z ukrepoma namestitve opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z 
energijo pri odjemalcih ter uvedbe sistema upravljanja z energijo. 

42 Ur. l. RS, št. 41/16 
43  V skladu z Metodologijo izvedbe energetskega pregleda, Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007, 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/arhiv_aure/metodologijaep-1.pdf     

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1804
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/arhiv_aure/metodologijaep-1.pdf
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 2013 je bilo v okviru tega programa sklenjenih 367 pogodb44
 za prenovo skupno več kot 1,25 milijona 

m2
 tlorisne površine objektov, v katerih so morali prijavitelji predhodno izvesti razširjen EP. Omenjeni 

pogoj bo treba pri energetski sanaciji javnih stavb izpolnjevati tudi za pridobivanje sredstev v OP EKP. 

Izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih (ukrep V.4), ki jih morajo velike družbe v skladu s 
354. členom EZ-1 izvajati na vsaka štiri leta, je urejeno z že prej omenjenim pravilnikom o 
metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda. S pravilnikom je predvideno, da bodo 
morale velike gospodarske družbe opraviti EP najkasneje do konca leta 2017. Za spremljanje 
izpolnjevanja te obveznosti velikih družb je pristojna Agencija za energijo.   

3.3 Meritve in obračun (9. do 11. člen EED) 

Na področju uvajanja naprednega merjenja je bila leta oktobra 2015 sprejeta Uredba o ukrepih in 
postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije45. V skladu z 
njenim 6. členom je distribucijski operater električne energije SODO pripravil in aprila 2016 objavil 
Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije46. Skladno z 
načrtom naj bi se dejavnosti pri uvajanju naprednih merilnih sistemov okrepile v letu 2017, objava 
prvega razpisa za nakup merilno komunikacijske opreme pa je predvidena v letu 2016. V skladu z 
načrtom naj bi bili na napredne merilne sisteme leta 2025 priključeni vsi uporabniki 
elektrodistribucijskega omrežja, leta 2023 pa naj bi bil delež takšnih uporabnikov 91-odstotni, kar je 
nekoliko več, kot je predvideno z AN URE 2020, kjer je ta delež 85-odstotni. Uvajanje naprednih 
sistemov se bo delno financiralo v okviru OP EKP, kjer je za inteligentne sisteme za distribucijo 
električne energije na srednji in nizki napetosti predvidenih 20 milijonov evrov, s čimer se bo uporabo 
storitev pametnih omrežij predvidoma omogočilo 300.000 odjemalcem. Predvideno je 33-odstotno 
sofinanciranje. Leta 2015 je napredne merilne sisteme po informacijah SODO sicer imelo od 35 do 
40 % uporabnikov. V tem deležu so vključeni tudi sistemski števci 1. generacije, ki so se vgrajevali v 
obdobju 2005 – 2010 in v povprečju izpolnjujejo 90 % minimalnih zahtev za merilno in komunikacijsko 
opremo in jih pred iztekom življenjske dobe ni racionalno nadomeščati z novimi. 

Vgradnja naprednih merilnih sistemov je tudi eden od ukrepov, ki jih lahko izvajajo zavezanci v okviru 
sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Leta 2015 je bilo z vgradnjo naprednih 
merilnih sistemov v industriji ter javnem in storitvenem sektorju doseženega 12,1 GWh prihranka 
energije na leto, v stanovanjskih stavbah pa 52,8 MWh. Zavezanci so lahko v stanovanjskih stavbah 
podprli tudi ukrep uvedbe naprednih načinov merjenja in obračunavanja energije, s katerim je bil leta 
2015 dosežen prihranek 554 MWh energije na leto.         

Na področju storitev s področja meritev in obračuna za končne odjemalce, so odjemalcem še naprej 
na razpolago E-storitve47, ki jih odjemalcem električne energije in zemeljskega plina zagotavlja 
Agencija za energijo, in pa različne storitve dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina (npr. 
obračun po dejanski porabi). Na področju meritev in obračuna toplote v posameznih delih stavb, ki se 
oskrbujejo iz omrežja za daljinsko ogrevanje ali iz centralnega vira, je novembra 2015 stopil v veljavo 
nov pravilnik48, ki z 18. členom odpravlja anomalije, ki so bile opažene pri izvajanju starega pravilnika. 

                                                           
44  Pogodba lahko vključuje več objektov, zato število pogodb ni enako številu stavb.   
45  Ur. l. RS, št. 79/15 
46  http://www.sodo.si/_files/3190/NactNMS.pdf  
47  http://www.agen-rs.si/primerjalnik  
48  Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. 

RS, št. 82/15) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3136
http://www.sodo.si/_files/3190/NactNMS.pdf
http://www.agen-rs.si/primerjalnik
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3265
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V primeru, da je posameznih delov stavb z vgrajenimi delilniki, ki ogrevajo malo ali nič49, več kot 50 % 
skupne ogrevane površine, se mora sedaj obračun delitve stroškov za celotno stavbo izvesti po 
površini stanovanj. 

3.4 Programi obveščanja in usposabljanja potrošnikov (12. in 17. člen EED) 

Med ukrepe, predvidene z AN URE 2020 na področju obveščanja in usposabljanja potrošnikov, 
spadajo že obstoječi ukrepi H.3 − Informiranje, ozaveščanje in usposabljanje ciljnih javnosti, H.4 − 
Izobraževanje in usposabljanje, G.3 − Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi 
dohodki in G.5 − Energetska svetovalna mreža za občane – ENSVET, kot nov ukrep pa je bil dodan še 
ukrep V.2 − Izvajanje nadzora nad energijskim označevanjem in okoljsko zasnovo izdelkov.   

V okviru ukrepa H.3 je za pripravo in izvedbo programov za informiranje, ozaveščanje in 
usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za 
URE in izrabo OVE v skladu s 351. členom EZ-1 zadolžen Center za podpore pri Borzenu. Borzen je v ta 
namen leta 2014 pripravil, leta 2015 pa temeljito razširil portal Trajnostna energija. Na portalu so na 
preprost in pregleden način javnostim (gospodinjstva, podjetja, strokovna javnost) predstavljene 
kakovostne in strokovne informacije s področja URE in izrabe OVE. Informiranje gospodinjstev še 
vedno poteka tudi prek mreže ENSVET (poglavje 6.4), ki je poleg tega pristojna za izvajanje ukrepa 
G.3 (poglavje 6.2). Pomembni viri informacij o URE in OVE so dostopni tudi na spletnih straneh 
energetskih podjetij (npr. Energija prihodnosti, Pozitivna energija itd.), lokalnih energetskih agencij, 
nevladnih organizacij (Focus, Umanotera itd.) in drugih deležnikov na tem področju. Omenjene 
dejavnosti so bile deležne tudi podpore v okviru programov velikih zavezancev za doseganje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leta 2012, 2013 in 2014. Leta 2013 je bilo tako s 
427.971 evri nepovratnih sredstev podprtih 63 programov informiranja in ozaveščanja, leta 2014 pa 
je 50 programov prejelo 327.225 evrov nepovratnih sredstev. V okviru nove sheme obveznega 
doseganja prihrankov končne energije za zavezance programi informiranja in ozaveščanja ne sodijo 
več med ukrepe, s katerimi lahko zavezanci dosegajo prihranke.       

Na področju formalnega izobraževanja so vsebine s področja URE vključene v različne vzgojno 
izobraževalne programe (npr. študijski program Energetika na Fakulteti za energetiko Univerze v 
Mariboru, program Ekošola za vrtce, osnovne in srednje šole, izbirni predmeti s področja varstva 
okolja, kamor sodi tudi energetska učinkovitost, v gimnazijah in osnovnih šolah …).   

Za izvajanje ukrepa V.2 je pristojen Tržni inšpektorat RS. Ta je leta 2014 izvedel redni administrativni 
nadzor energijskega označevanja gospodinjskih aparatov, in sicer hladilnikov ter pralnih, pomivalnih 
in sušilnih strojev. Pri 71 subjektih je bil opravljen pregled 241 strojev. Ugotovljenih je bilo skupno 
368 nepravilnosti, teh ni bilo pri samo 15 nadzorovanih subjektih50. S sredstvi MzI je inšpektorat 
preverjal tudi skladnost štirih hladilnikov z navedbami proizvajalca na energijskih nalepkah in 
podatkovnih karticah. Leta 2015 je inšpektorat izvedel redni administrativni nadzor energijskega 
označevanja električnih sijalk in svetil ter njihove energijsko primerne zasnove, v okviru katerega je 
pregledal 162 proizvodov v 79 klasičnih prodajalnih, nepravilnosti so bile ugotovljene pri slabi tretjini 
proizvodov, in 81 proizvodov v 23 spletnih prodajalnah51, nepravilnosti so bile ugotovljene pri več kot 
polovici proizvodov. Za vzorčenje proizvodov za preverjanje okoljsko primerne zasnove proizvodov, 

                                                           
49  Raba energije je manjša od 40 % rabe energije glede na velikost ogrevane površine istega posameznega dela stavbe. 
50  http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TirsPoslovnoPorocilo2014.pdf, poglavji 5.3.11 in 5.3.12 
51  http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TirsPoslovnoPorocilo2015.pdf, poglavje 5.3.9 

http://www.trajnostnaenergija.si/
https://www.ece.si/
http://www.pozitivnaenergija.si/
http://www.ekosola.si/
http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TirsPoslovnoPorocilo2014.pdf
http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TirsPoslovnoPorocilo2015.pdf
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povezanih z energijo, inšpektorat leta 2015 zaradi visokih stroškov ni namenil sredstev, se je pa zato 
vključil v evropski projekt skupnega nadzora energijskih nalepk in izpolnjevanja zahtev energijsko 
primerne zasnove proizvodov EEPLIANT.  

3.5 Razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanja (16. člen 
EED) 

Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb se izvaja od leta 2012 dalje. Ministrstvo, 
pristojno za energijo, je do 21. 3. 2016 izdalo 364 licenc neodvisnim strokovnjakom, izdelovalcem 
energetskih izkaznic52. Usposabljanja za neodvisne strokovnjake, ki izvajajo preglede klimatskih 
sistemov, so se začela leta 2014. Do konca aprila 2016 so bila izvedena 4 usposabljanja, in sicer po 1 v 
letih 2014 in 2016 in 2 leta 2015. V začetku leta 2016 je bil sprejet tudi Pravilnik o usposabljanju, 
licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov53, na 
spletni strani pristojnega ministrstva je objavljen je tudi register podeljenih licenc neodvisnim 
strokovnjakom54. Usposabljanja za neodvisne strokovnjake, ki izvajajo preglede ogrevalnih sistemov, 
trenutno še ne potekajo. Julija 2015 je bil sicer že objavljen predlog pravilnika o rednih pregledih 
ogrevalnih sistemov za javno obravnavo, vendar pa pravilnik v času priprave tega poročila še ni bil 
sprejet. 

Med obstoječe ukrepe na področju usposabljanja in licenciranja strokovnjakov s področja URE sodi 
tudi v poglavju 3.4 že omenjen ukrep H.4 − Izobraževanje in usposabljanje, ki poleg neformalnega in 
formalnega izobraževanja izvajalcev energetske prenove stavb in energetskih menedžerjev ter 
usposabljanja malih in srednjih podjetij (MSP) in izvajalcev v gradbeništvu, ki izvajajo prenove in 
novogradnje, predvideva tudi izobraževanje kadrov v javnem sektorju za izvajanje zelenega javnega 
naročanja in energetskega pogodbeništva. Nekaj sredstev bo v ta namen razpoložljivih tudi v okviru 
OP EKP, zaenkrat pa izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov s področja URE so ali pa še 
potekajo predvsem v okviru različnih projektov in programov, kot je npr. izobraževanje »Evropski 
energetski menedžer – EUREM«, ki ga izvaja Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, 
do sredine junija 2016 pa ga je uspešno zaključilo 190 evropskih energetskih menedžerjev.    

3.6 Energetske storitve (18. člen EED) 

Energetsko pogodbeništvo je v AN URE 2020 podprto z ukrepom H.1. V njegovem okviru poteka 
vzpostavitev podpornega okolja za izvedbo ukrepov energetskega pogodbeništva in spodbujanje 
izvajanja projektov energetskega pogodbeništva, še zlasti v okviru energetske obnove stavb javnega 
sektorja in znotraj tega osrednje oziroma ožje vlade, predvidena pa sta tudi izvedba pilotnih 
projektov in izobraževanje deležnikov. 

Na trgu energetskega pogodbeništva trenutno delujejo 3 podjetja, v obdobju 2014 - 2015 pa se je 
začelo izvajati 10 novih projektov, kar pomeni rast trga glede na leta prej. Projekti se izvajajo v javnih 
stavbah, vključno s šolami, športnih objektih in hotelih ter v sistemih javne razsvetljave. Doba trajanja 
projektov v javnem sektorju je v povprečju 13 let, povprečna vrednost naložb pa znaša 821.000 

                                                           
52   http://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetske_izkaznice/licence_enizk_21mar2016.pdf   
53  Ur. l. RS, št. 18/16 
54  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/klimatski_sistemi/licence_klima_jun_2016.pdf  

http://si.eurem.net/display/euremsi/EUREM
http://si.eurem.net/display/euremsi/EUREM
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetske_izkaznice/licence_enizk_21mar2016.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetske_izkaznice/licence_enizk_21mar2016.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0597
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/klimatski_sistemi/licence_klima_jun_2016.pdf
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evrov. Vrednost trga energetskega pogodbeništva je v Sloveniji trenutno ocenjena na 10 milijonov 
evrov na leto. Ena glavnih ovir za hitrejši razvoj pogodbeništva še naprej ostaja majhno število 
ponudnikov energetskega pogodbeništva na trgu, v javnem sektorju pa tudi premajhno število 
ustrezno usposobljenih ljudi za pripravo tovrstnih projektov ter leta 2015 objavljene smernice 
EUROSTATa o vplivu projektov energetskega pogodbeništva na državne računovodske izkaze55, v 
skladu s katerimi bo EUROSTAT, z nekaj izjemami, energetsko učinkovite naložbe v okviru tovrstnih 
projektov praviloma vedno obravnaval kot zadolževanje. 

Z namenom spodbujanja energetskega pogodbeništva so bile konec leta 2014 pripravljene tudi 
Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po 
principu energetskega pogodbeništva56, medtem ko finančna garancijska shema, ki bi spodbudila 
vključitev poslovnih bank v financiranje tovrstnih projektov javno-zasebnega partnerstva, še ni 
vzpostavljena. Izobraževanje na področju energetskega pogodbeništva večinoma poteka v okviru 
različnih evropskih57 projektov (EESI, TRANSPARENSE, EPC+, GUARANTEE…). 

V obdobju do leta 2020 pričakujemo nadaljnji razvoj trga energetskega pogodbeništva, saj je z OP 
EKP za energetsko prenovo javnih stavb, ki naj bi se povsod, kjer bo to upravičeno, izvajala v okviru 
projektov energetskega pogodbeništva, predvidenih 185,3 milijonov evrov58. Med njimi bo 135,3 
milijonov evrov nepovratnih sredstev, ki naj bi se z namenom izboljšanja finančnega vzvoda pri 
porabi javnih sredstev59 smiselno dopolnjevala s sredstvi, ki jih bodo zagotovili izvajalci energetskega 
pogodbeništva. Prve razpise za energetsko sanacijo javnih stavb s tega področja lahko pričakujemo 
julija 2016.        

3.7 Drugi ukrepi horizontalne narave za energetsko učinkovitost 
(19. in 20. člen EED) 

Med druge ukrepe horizontalne narave, opredeljene z AN URE 2020, sodijo obstoječ ukrep J.1 − 
Zeleno javno naročanje in pa novi ukrepi H.7 − Instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več 
lastniki, H.8 − Delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah in H.9 − 
Vzpostavitev garancijske sheme. Medtem ko se novi ukrepi zaenkrat še ne izvajajo, pa je bilo 
področje zelenega javnega naročanja, ki ga ureja Uredba o zelenem javnem naročanju60, dopolnjeno 
z okoljskimi zahtevami za javno naročanje sušilnih strojev, sesalnikov ter električnih sijalk in svetilk. 
Predvidena je tudi celovita prenova trenutno veljavne uredbe.   

3.8 Spodbujanje učinkovitosti ogrevanja in hlajenja (14. člen EED) 

Na področju spodbujanja učinkovitosti ogrevanja in hlajenja sta pomembna predvsem ukrep V.1 − 
Podporna shema za električno energijo iz OVE in SPTE, ki je predstavljen v tem poglavju, in ukrep I.2 − 

                                                           
55  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-

Contracts-August-2015.pdf/dc5255f7-a5b8-42e5-bc5d-887dbf9434c9  
56  Ministrstvo za infrastrukturo: http://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf. 
57  Predvsem v okviru programov Inteligentna energija – Evropa (IEE) in Horizont 2020. 
58  115 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 50 milijonov evrov povratnih sredstev in 20,3 milijonov evrov lastnih sredstev 

Republike Slovenije. 
59  Razmerje med vrednostjo vloženih nepovratnih sredstev in vrednostjo investicij. 
60  Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-Contracts-August-2015.pdf/dc5255f7-a5b8-42e5-bc5d-887dbf9434c9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-Contracts-August-2015.pdf/dc5255f7-a5b8-42e5-bc5d-887dbf9434c9
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570


 
27 

Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju ter 
znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE, ki je 
predstavljen v poglavju 4.1. Poleg tega 14. člen EED in skladno z njim tudi 360. člen EZ-1 nalaga 
ministrstvu, pristojnemu za energijo, tudi obveznost, da vsakih 5 let pripravi celovito oceno možnosti 
za uporabo SPTE ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje. Izdelava prve celovite ocene, ki bi jo 
morala Slovenija pripraviti do konca leta 2015, se bo začela šele v drugi polovici letošnjega leta, tako 
da ocena ne bo pripravljena še vsaj do konca leta 2016.     

3.8.1 Podporna shema za električno energijo proizvedeno iz OVE in v SPTE 

Podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je Slovenija uvedla že 
leta 2002. Leta 2009 je shema z namenom, da bi spodbudili prepočasen razvoj na področju SPTE, 
doživela nekaj pomembnih sprememb. Ker se je sčasoma izkazalo, da veliko večino vseh novih 
vstopov v shemo predstavljajo najdražje tehnologije, je bila z novim Energetskim zakonom (EZ-1)61 iz 
leta 2014 uveljavljena ponovna prenova podporne sheme, tokrat s ciljem obvladovanja njenih 
stroškov. 

Od uveljavitve EZ-1 se podpore za SPTE omejujejo na proizvodne naprave, ki ne presegajo 20 MW 
nazivne električne moči (372. člen), prej je bila ta omejitev 200 MW. Pri napravah za proizvodnjo 
električne energije iz OVE so podpore namenjene napravam, ki ne presegajo 10 MW nazivne 
električne moči, prej 125 MW, razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, kjer je ta meja 
50 MW. Do zdaj se je podpora za naprave pod 1 MW lahko izvajala kot zagotovljen odkup električne 
energije po v naprej določeni fiksni ceni ali kot finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna 
podpora), s prenovo sheme pa je zagotovljen odkup namenjen samo napravam z močjo do 500 kW, 
medtem ko so večje naprave lahko deležne samo obratovalne podpore. Trajanje podpor za SPTE je še 
nadalje omejeno na 10, pri napravah na OVE pa na 15 let. Novost je tudi, da mora biti naprava za 
vstop v shemo sedaj izbrana na podlagi odprtega javnega poziva Agencije za energijo (373. člen), 
pred tem so proizvajalci vstopali v shemo na podlagi vloge in izpolnjevanja zahtevanih pogojev. Za 
izvajanje sheme je odgovoren Center za podpore, ki deluje v okviru organizatorja trga Borzen, 
Agencija za energijo, ki je bila v obdobju 2010−2014 pristojna za izdajanje odločb o pridobitvi 
deklaracije za proizvodne naprave, izdajanje odločb o dodelitvi podpor ter izdajanje potrdil o izvoru 
električne energije, pa bo v skladu z EZ-1 izbirala projekte in odločala o njihovi potrditvi ali zavrnitvi 
za vstop v shemo. Podporna shema, uveljavljena z EZ-1, zaenkrat še ni zaživela, saj mora Evropska 
komisija najprej potrditi uzakonjene spremembe sheme, poleg tega pa mora vlada tudi še uveljaviti 
podzakonske akte, ki bodo opredelili nujne zakonodajne podlage za dodeljevanje sredstev v okviru 
javnih pozivov. Vlada je sicer septembra 2015 v okviru načrta delovanje podporne sheme za 
električno energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE, že odobrila 10 milijonov evrov za nove vstope 
proizvajalcev v shemo. 

Leta 2014 so naprave, vključene v shemo, proizvedle dobrih 907 GWh električne energije, leta 2015 
pa 8,1 % več oz. 980,8 GWh. Znesek izplačil v okviru sheme je leta 2014 znašal 130,9 milijonov evrov, 
leta 2015 pa s 147,1 milijonov evrov za 12,4 % več. Leta 2014 je v shemo vstopilo 205 novih enot s 
skupno močjo 23,9 MW, od tega 98 sončnih elektrarn in 87 SPTE naprav na fosilna goriva, leto 
kasneje pa je bilo v shemo vključenih še 141 proizvodnih naprav s skupno močjo 16,4 MW, od tega je 

                                                           
61  Ur. l. RS, št. 17/2014, pred tem Energetski zakon, Ur. l. RS št. 27/07–UPB, 70/08, 22/10, 37/11–odločba US, 10/12 in 94/12–

ZDoh-2L 
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bilo največ, 97, SPTE na fosilna goriva62. K prihranku primarne energije prispevajo tako enote SPTE, ki 
povečujejo učinkovitost izrabe energije pri proizvodnji električne energije, kot tudi sončne in vetrne 
elektrarne ter hidroelektrarne, ki nadomeščajo proizvodnjo električne energije iz fosilnih virov. 
Dosežen prihranek primarne energije leta 2014 ocenjujemo na 1,29 TWh, leto kasneje pa na 
1,36 TWh, Tabela 863.     

Tabela 8: Prihranek primarne energije, dosežen v okviru podporne sheme za spodbujanje proizvodnje 
električne energije iz OVE in v SPTE v obdobju 2011 - 2015 

Prihranek primarne energije po vrsti naprav 
[MWh/leto] 201164 2012 2013 2014 2015 

Sončne elektrarne 100.882 246.460 445.612 496.704 540.050 

Vetrne elektrarne 14 4 4.136 8.545 11.131 

Hidroelektrarne 189.974 204.200 266.697 318.223 243.260 

SPTE na fosilna goriva 137.628 148.186 171.585 201.719 254.551 

SPTE na OVE 158.388 242.954 244.298 268.505 310.845 

Skupaj prihranek primarne energije 586.886 841.803 1.132.328 1.293.696 1.359.835 

V obdobju 2011 - 2015 se je prihranek primarne energije zaradi delovanja naprav, vključenih v 
podporno shemo, povečal za 2,3-krat. Največji delež prihranka so leta 2015 z 39,7 % prispevale 
sončne elektrarne, njihov delež je bil leta 2010 samo 4,5-odstotni, za njimi pa enote SPTE na OVE 
22,9 %. Delež prihranka, ki ga prispevajo enote SPTE na fosilna goriva se je do leta 2013 zmanjševal, 
sedaj pa ponovno narašča in je leta 2015 znašal 18,7 %. Proizvodnja električne energije v okviru 
podporne sheme se je v obdobju 2011 - 2015 povečala za dobrih 90 %, leta 2015 je največji delež 
proizvodnje, dobra tretjina, odpadel na enote SPTE na fosilna goriva, instalirana električna moč 
naprav pa se je povečala s 165 MW leta 2011 na 429 MW leta 2015, Slika 4. Leta 2015 so skoraj 60 % 
skupne instalirane električne moči predstavljale sončne elektrarne.      

                                                           
62  Podatki so povzeti po poročilih o izvajanju podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz OVE ali v SPTE za leti 2014 

(https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2014-12M-CP-objava.pdf) in 2015 (https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2015-
12M-CP-objava.pdf), ki ju je pripravil Borzen. 

63  Izračun prihranka primarne energije je usklajen z zahtevami Direktive 2012/27/EU. Pri enotah SPTE so bili upoštevani 
faktorji prihranka primarne energije po posameznih napravah, pri ostalih napravah pa je bil upoštevan izkoristek ločene 
proizvodnje električne energije.     

64  Leta 2011 je bilo zadnje leto, v katerem so bile lahko naprave še vključene v podporno shemo, ki je bila vzpostavljena leta 
2002. V tabeli je naveden samo prihranek primarne energije za naprave, ki so bile tega leta že vključene v podporno shemo, 
ki je bila vzpostavljena leta 2009.   

https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2014-12M-CP-objava.pdf
https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2015-12M-CP-objava.pdf
https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2015-12M-CP-objava.pdf
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Slika 4: Proizvodnja električne energije, prihranek primarne energije in instalirana električna moč naprav, 

vključenih v podporno shemo, v obdobju 2011 - 2015 
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4 PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE V INDUSTRIJI 

Skladno z AN URE 2020 potekajo v industriji že obstoječi ukrepi I.1 − Finančne spodbude za učinkovito 
rabo električne energije, I.2 − Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v industriji in 
storitvenem sektorju ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje električne energije iz 
OVE in v SPTE in I.3 − Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji, ter 
dodatno ukrep V.4 − Podporna shema za električno energijo proizvedeno iz OVE in v SPTE, ki je 
namenjen vsem sektorjem in zato predstavljen med horizontalnimi ukrepi v poglavju 3.8. Predvideni 
novi ukrepi pa so bili z AN URE 2020 ukrepi I.4 − Spodbude za URE in OVE v malih in srednjih 
podjetjih, I.5 − Finančne spodbude za demonstracijske projekte in I.6 − Prostovoljni sporazumi z 
industrijo. 

Glede na statistične podatke (poglavje 2.1.1) se je raba končne energije v industriji65 leta 2014 glede 
na leto prej povečala za 2,81 % oz. 391 GWh, in sicer predvsem zaradi povečanja rabe končne 
energije v gradbeništvu, kjer je leta 2014 prvič po letu 2008 prišlo do povečanja bruto dodane 
vrednosti (BDV), in sicer za 9,5 % glede na leto 2013. BDV se je sicer med letoma 2013 in 2014 
povečal tudi v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 5,5 %, vendar pa se je indeks energetske 
učinkovitosti za to skupino dejavnosti glede na leto 2008 vseeno zmanjšal s 94,3 na 93,866. Izračun 
prihranka končne energije v industriji po metodi TD je pokazal, da je bila raba končne energije leta 
2014 glede na leto 2007 manjša za skoraj 177 GWh. Prihranek končne energije v industriji, določen 
po metodi BU, je leta 2014 znašal 30,7 GWh oz. skoraj četrtino več kot leto prej (Tabela 9), leto 
kasneje pa doseženega prihranka, zaradi pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov po sektorjih v 
okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije in pri kreditih Eko sklada, ni bilo 
mogoče oceniti. Ukrepa I.4 in I.5, ki sta povezana s črpanjem finančnih sredstev v okviru OP EKP, 
leta 2015 še nista zaživela, prav tako tudi ne ukrep I.6.          

Tabela 9:  Prihranek končne energije v industriji [GWh/leto] v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

I.1 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne 
energije 3,2 15,4 9,2 6,2 np 

I.2 Finančne spodbude za povečanje energetske 
učinkovitosti v (industriji in) storitvenem sektorju ter 
znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje 
energije iz OVE in v SPTE 

12,9 7,5 15,5 24,5 np 

I.3 Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z 
energijo v industriji67 0 0 0 0 np 

I.4 Spodbude za URE in OVE v malih in srednjih podjetjih - - - 0 0 

I.5 Finančne spodbude za demonstracijske projekte - - - 0 0 

I.6 Prostovoljni sporazumi z industrijo - - - 0 0 

Skupni prihranek končne energije v industriji (BU)68 16,1 22,9 24,7 30,7 np 

Skupaj prihranek končne energije v industriji (TD)69 174,4 -23,6 46,0 176,9 np 

                                                           
65  Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo. 
66   Kazalci okolja v Sloveniji, področje Energija, kazalec EN32: Energetska učinkovitost in raba energije v sektorjih rabe končne 

energije, http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=724. 
67  Prihranek končne energije zaradi uvajanja sistemov za upravljanje z energijo v industriji je vključen v prihranku končne 

energije pri ukrepu I.2. 
68 Prihranek končne energije določen po metodi BU. 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=724
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4.1 Prihranek končne energije v industriji, določen po metodi od spodaj 
navzgor 

Za povečanje učinkovitosti rabe električne energije (ukrep I.1) so bila industrijska podjetja v obdobju 
2014 - 2015 lahko deležna spodbud v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije 
za zavezance in kreditov Eko sklada. Zadnji projekti, podprti v okviru razpisa za sredstva Kohezijskega 
sklada, so se končali z letom 2013. Doseženo zmanjšanje rabe električne energije je za leto 2014 
ocenjeno na 6,2 GWh. Gre za oceno prihrankov, doseženih še s sredstvi programa velikih zavezancev, 
saj natančnejša sektorska porazdelitev prejemnikov sredstev namreč ni znana. Za leto 2015 prihrankov 
električne energije ni bilo mogoče oceniti, saj podatki o učinkih ukrepov po posameznih sektorjih niso 
razpoložljivi niti za kredite Eko sklada, niti za ukrepe, izvedene v okviru sheme obveznega doseganja 
prihrankov končne energije. Ukrepi za zmanjšanje rabe električne energije so se v okviru te sheme 
sicer izvajali (npr. energetsko učinkovita razsvetljava, energetsko učinkoviti gospodinjski aparati, 
vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev in frekvenčnih pretvornikov…), skupaj doseženi 
prihranki za javni in storitveni sektor ter industrijo za leto 2015 pa so bili ocenjeni na 47,5 GWh70.  

Tudi za sisteme upravljanja energije v okviru ukrepa I.3 so bila nepovratna sredstva namenjena v 
okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Z izvedenimi ukrepi je bilo skupaj, v 
javnem in storitvenem sektorju ter industriji, doseženo zmanjšanje rabe energije za 7,3 GWh leta 
2014, leto kasneje pa za 119,6 GWh. Podrobneje je ukrep opisan v poglavju 3.2. 

V okviru ukrepa I.2 je bilo v obdobju 2014 - 2015 izvedenih še nekaj projektov, ki so bila podprta s 
sredstvi iz Kohezijskega sklada71. Z njimi je bil leta 2014 dosežen prihranek 14,2 GWh, leta 2015 pa 
1,1 GWh energije. S krediti Eko sklada leta 2014 ni bilo doseženega nobenega prihranka, leto kasneje 
pa za oceno ni bilo na razpolago dovolj podatkov. V okviru sheme obveznega doseganja prihrankov 
končne energije, je bilo z ukrepi, izvedenimi v letu 2014, doseženo zmanjšanje rabe energije za 
10,3 GWh, za leto 2015 pa sektorska delitev ni znana. Skupaj so doseženi prihranki za javni in 
storitveni sektor ter industrijo za to leto ocenjeni na 41,7 GWh.  

Zmanjšanje rabe končne energije zaradi izvedbe ukrepov URE in izrabe OVE v industriji, ki ga je bilo 
mogoče oceniti po metodah BU, je bilo za leto 2014 ocenjeno na 30,7 GWh, za leto 2015 pa 
natančnejša ocena prihrankov, zaradi pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov po sektorjih, ni 
mogoča.   

Tabela 10: Prihranek končne energije v industriji zaradi finančnih spodbud iz Kohezijskega sklada in sheme 
obveznega doseganja prihrankov končne energije ter kreditov Eko sklada  

Postavka 
Prihranek končne energije [MWh/leto] 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Kohezijski sklad       

Razpis UREE1 3.213 15.375 2.754 0 0 21.343 

Razpisi KNLB in DOLB 7.490 7.520 3.601 14.215 1.153 33.979 

Skupaj prihranek končne energije 10.703 22.895 6.356 14.215 1.153 55.322 

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije za podjetja, ki prodajajo energijo 

                                                           
69 Prihranek končne energije določen po metodi TD. Gre za prihranek v posameznem letu glede na leto 2007. 
70  Upoštevani so ukrepi, ki zmanjšujejo samo rabo električne energije. Ukrepi, ki lahko prispevajo tako k zmanjšanju rabe 

električne energije kot tudi toplote, pa o tej delitvi ni natančnih podatkov, so upoštevani pri ukrepu I.2. 
71 Javni razpisi za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (KNLB) in za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). 
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Postavka 
Prihranek končne energije [MWh/leto] 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Zmanjšanje rabe električne energije 0 0 6.393 6.195 np 12.588 

Zmanjšanje rabe toplote 0 0 6.472 10.293 np 16.764 

Skupaj prihranek končne energije 0 0 12.865 16.488 np 29.352 

Krediti Eko sklada       

Zmanjšanje rabe električne energije 0 0 1 0 np 1 

Zmanjšanje rabe toplote 5.419 0 5.454 0 np 10.874 

Skupaj prihranek končne energije 5.419 0 5.455 0 np 10.874 

Skupaj finančne spodbude za industrijo 

Skupaj prihranek končne energije 16.122 22.895 24.675 30.703 1.153 95.548 

4.2 Prihranek končne energije v industriji, določen po metodi od zgoraj 
navzdol 

Metoda za izračun prihranka končne energije v predelovalnih dejavnostih temelji na indikatorju rabe 
energije glede na indeks industrijske proizvodnje posameznih panog predelovalnih dejavnosti 
(metoda A – P14)72. Metoda temelji na metodologiji, ki je bila razvita v okviru EU projekta ODYSSEE-
MURE, po kateri se izračunava tudi indeks energetske učinkovitosti ODEX. Prihranki končne energije 
se določijo na osnovi razlike specifične rabe energije v baznem letu (2007) in v opazovanem letu (t), 
indeksa industrijske proizvodnje v opazovanem letu (t) in deleža rabe energije posamezne panoge. Za 
potrebe tega poročila je bil prihranek po posameznih letih za opazovano obdobje 2011 - 2014 
izračunan za celotno rabo energije v industriji, saj EED vključuje tudi vire, ki so vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami (Emission Trading System – ETS). Predstavljeni rezultati zato niso primerljivi z 
izračuni, ki so bili narejeni v preteklih letih. Prihranek končne energije se določi ločeno za vsako 
panogo predelovalnih dejavnosti, skupni prihranek pa je izračunan kot vsota prihrankov posameznih 
panog. 

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti73 (SKD 2008) so predelovalne dejavnosti (področje C) 
razdeljene na oddelke od C10 do C33.  

Leta 2014 je bil glede na leto 2007 dosežen skupni prihranek končne energije v skupni vrednosti 
176,9 GWh, Tabela 11. Prihranek je bil dosežen v petnajstih panogah predelovalnih dejavnosti, v 
skupni višini 1.405 GWh. Največji prihranek, ki je predstavljal 32 % vseh prihrankov, je bil dosežen v 
panogi proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov. Veliki prihranki so bili doseženi še v panogah 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav – C25 (278 GWh), proizvodnja nekovinskih 
mineralnih izdelkov – C23 (164 GWh), proizvodnja računalnikov ter elektronskih in optičnih izdelkov – 
C26 (158 GWh) ter proizvodnja električnih naprav – C27 (150 GWh). V preostalih desetih panogah je 
bil v povprečju dosežen prihranek energije v višini 21 GWh na panogo. 

 

 
                                                           
72  Predlog Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011 - 2016 - osnutek; oktober 2011, Priloga 

2: Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, enačba 158 (http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-
nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/) 

73 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, Ur.l. RS, št. 69/2007 in 17/2008 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0559
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Tabela 11: Prihranek energije v industriji v obdobju 2011 - 2014 glede na leto 2007, določen po metodi TD 

Postavka 
Prihranek končne energije [GWh] 

2011 2012 2013 2014 

Vsota zmanjšanja rabe energije po panogah 1.357,9 1.435,8 1.381,7 1.405,0 

Število panog s prihrankom energije 14 13 13 15 

Vsota povečanja rabe energije po panogah -1.183,6 -1.459,4 -1.335,7 -1.228,1 

Število panog s negativnim prihrankom energije 8 9 9 7 

Skupaj prihranek energije v industriji 174,4 -23,6 46,0 176,9 

V sedmih panogah je bil prihranek energije negativen (povečana specifična raba energije), in sicer je 
skupaj znašal -1.228 GWh. Povečanje rabe energije je bilo pri tem največje v proizvodnji kovin – C24 
(-812 GWh) in panogi obdelava in predelava lesa ter proizvodnja izdelkov iz lesa razen pohištva – C16 
(-228 GWh). Ostalih pet panog je prispevalo 15 % skupnega povečanja rabe energije. Prihranek 
končne energije v predelovalnih dejavnostih do leta 2014, ocenjen po metodi TD, tako znaša 
176,9 GWh, kar je precej več kot leto prej. Trend zmanjševanja rabe končne energije v industriji je 
zelo spremenljiv. 
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5 PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE V PROMETU 

Za zmanjšanje rabe energije v prometu skladno z AN URE 2020 že potekajo obstoječi ukrepi P.1 − 
promocija ukrepov trajnostne mobilnosti, P.2 − spodbujanje trajnostnega tovornega prometa, P.3 − 
povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil, P.4 − gradnja kolesarskih stez in podpornih 
objektov ter promocija kolesarjenja in P.5 − Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014 - 2020 za 
razvoj železniškega prometa. 

Glede na statistične podatke (poglavje 2.1.1) se je raba končne energije v prometu leta 2014 v 
primerjavi z letom prej zmanjšala za 2,3 % oz. 497 GWh. Izračun prihranka končne energije v prometu 
po metodi TD pa je pokazal, da je bila raba končne energije leta 2014 glede na leto 2007 manjša za 
931 GWh. Prihranek končne energije, določen po metodi BU, je bil za leto 2014 ocenjen na 
133 MWh, leta 2015 pa je bil zaradi prihranka, doseženega z dodajanjem aditivov pogonskemu 
gorivu in skladno z metodologijo izračuna prihrankov, precej večji, in sicer je znašal kar 196,2 GWh, 
Tabela 12. Omenjeni prihranki so bili v celoti pripisani ukrepu P.3, prihrankov končne energije, 
doseženih z izvajanjem ukrepov P.1, P.2 in P.4, po metodah BU ni mogoče oceniti, ukrep P.5, ki je 
povezan s črpanjem finančnih sredstev v okviru OP EKP, pa leta 2015 še ni zaživel.        

Tabela 12:  Prihranek končne energije v prometu [GWh/leto] v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

P.1 Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti - - - - - 

P.2 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa - - - - - 

P.3 Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih 
vozil 0,033 0,206 0,158 0,133 196,2 

P.4 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter 
promocija kolesarjenja - - - - - 

P.5 Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014 - 2020 
za razvoj železniškega prometa - - - 0 0 

Skupni prihranek končne energije v prometu (BU)74 0,033 0,206 0,158 0,133 196,2 

Skupaj prihranek končne energije v prometu (TD)75 375 668 788 931 np 

5.1 Prihranek končne energije v prometu, določen po metodi od spodaj 
navzgor 

5.1.1 Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti (ukrep P.1)  

V okviru ukrepa P.1 je glavni cilj AN URE 2020 povečanje uporabe javnega potniškega prometa z 
izboljšanjem njegove kakovosti in dostopnosti. Število potniških kilometrov v javnem potniškem 
prometu se zmanjšuje in je bilo leta 2014 ocenjeno na 1.432 milijonov, kar je 7,9 % manj kot leta 
2011. Železniški promet je pri tem predstavljal 51-odstotni delež. Kljub negativnemu trendu v 
skupnih potniških kilometrih so opazne določene pozitivne spremembe, in sicer so se leta 2014 prvič 
po letu 2011 povečali potniški kilometri v medkrajevnem avtobusnem prevozu, enako pa velja za tudi 
mestni javni potniški promet v letu 2013. Pozitivne spremembe so posledica leta 2013 uveljavljenih 

                                                           
74 Prihranek končne energije določen po metodi BU. 
75 Prihranek končne energije določen po metodi TD. Gre za prihranek v posameznem letu glede na leto 2007. 
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sprememb v načinu subvencioniranja prevoza dijakov in študentov ter deloma natančnejšega 
spremljanja prevozov76. Zadnje spremembe zakonodaje, ki ureja potniški promet, so bile uveljavljene 
leta 2015 in se nanašajo na podaljšanje koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javnega 
potniškega prometa do najkasneje 2. 12. 2019 ter povečanje učinkovitosti izvajanja in zagotavljanje 
ustreznega nadzora nad izvajanjem koncesij in drugih vrst prevozov. 

Spodbujanju vzpostavitve in uporabe učinkovitega sistema javnega potniškega prometa je bil 
namenjen tudi razpis v okviru OP ROPI za izgradnjo »parkiraj in pelji se« parkirišč na prestopnih 
točkah osebni avto − javni prevoz. Odobrenih je bilo 7.405.290 evrov nepovratnih sredstev za 12 
projektov. Financiranje ukrepov, pomembnih za razvoj javnega potniškega prometa, je predvideno 
tudi v okviru OP EKP, in sicer bo zanje namenjenih 49 milijonov evrov. Prvi razpis, za celostne 
prometne strategije občin, je pristojno ministrstvo že objavilo, razpisi za druge ukrepe pa so 
predvideni v drugi polovici leta 2017. Na izboljšanje javnega potniškega prometa bo, zlasti s 
skrajšanjem potovalnega časa, vplival tudi ukrep izboljšanja javne železniške infrastrukture (ukrep 
P.5), za kar je v okviru OP EKP na voljo 153 milijonov evrov sredstev.    

Za povečanje uporabe javnega potniškega prometa je ministrstvo, pristojno za promet, leta 2015 
sklenilo tudi pogodbo za vzpostavitev sistema Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), 
katerega cilj je povezava različnih vrst javnega prometa. Projekt, ki bo zaključen do oktobra 2016, 
postopoma napreduje, vključuje pa uvedbo enotne elektronske vozovnice, uskladitev voznih redov, 
izboljšanje ponudbe javnega potniškega prometa (JPP) in ustanovitev upravljavca JPP. 

Leta 2015 je bila sprejeta tudi Strategija razvoja prometa v RS77. Povečanju javnega potniškega 
prometa so v strategiji namenjeni naslednji ukrepi: povečanje potniških kilometrov, uvajanje rumenih 
pasov, zvečanje pogostnosti voženj javnega prometa (v prometnih konicah in zunaj njih ter ob 
vikendih), zagotavljanje udobnega in enostavnega prestopa med prometnimi sredstvi javnega 
prevoza, restriktivna parkirna politika glede javnih parkirišč v večjih mestih in uvedba sistema parkiraj 
in se pelji z avtobusom (P+R), ureditev udobnih in varnih kolesarskih poti in pešpoti, omejitev in 
umiritev motornega prometa v občutljivih naseljenih območjih, preureditev obstoječega javnega 
prometa tako, da bo železnica temeljni nosilec, avtobusne linije se v železniških koridorjih 
reorganizirajo v napajalne, drugod pa avtobusi še naprej obratujejo kot samostojne linije, medsebojno 
se uskladi vozne rede in uvede enotno vozovnico.        

5.1.2 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2)  

Eden izmed pokazateljev trajnostnega tovornega prometa je delež opravljenega tovornega prometa 
po železnicah v skupnem tovornem prometu v Sloveniji. Tonski kilometri v železniškem prometu so 
se v obdobju 2011 - 2014 povečali za 10 % na 3.395 milijonov in so leta 2014 predstavljali 26 % vseh 
prevoženih tonskih kilometrov, leta 2011 je bil ta delež 23-odstotni. V istem obdobju, z izjemo 
zadnjega leta, so se v cestnem prometu tonski kilometri zmanjševali, in sicer so bili leta 2014 za 2 % 
nižji kot leta 2011. Večina tonskih kilometrov sicer odpade na mednarodni promet, ki ima vsaj eno 
točko v Sloveniji78. Slovenija je zaradi svoje lege na križišču V. in X. evropskega koridorja močno 

                                                           
76  Strokovne podlage za pripravo prvega letnega poročila o izvajanju OP TGP-2020, november 2015, kazalec 12: Potniški 

kilometri v javnem potniškem prometu, 
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020_priloga1.pdf 

77 http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-
koncna_razlicica.pdf  

78  Strokovne podlage za pripravo prvega letnega poročila o izvajanju OP TGP-2020, november 2015, kazalec 13: Trajnostni 
tovorni promet 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020_priloga1.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf
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izpostavljena tranzitnemu prometu, ki ima ob ugodnem razmerju cen naftnih derivatov v Sloveniji 
glede na sosednje države, zelo velik vpliv na povečanje prodaje tekočih pogonskih goriv v državi.  

Pri trajnostnem tovornem prometu je poudarek na somodalnosti, za kar je ključnega pomena gradnja 
in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture, predvsem železniške. Ukrep je dodatno podprt 
tudi v Strategiji razvoja prometa v RS s ciljema vzpostavitve učinkovitega železniškega prometa 
(elektrifikacija celotnega slovenskega železniškega omrežja, posodobitve, nadgradnje in novogradnje) 
ter učinkovitega cestnega tovornega prometa (uvedba elektronskega cestninjenja za tovorna vozila, 
uvedba informacijskih tehnologij za boljšo izkoriščenost obstoječih cest). Sredstva za zboljšanje javne 
železniške infrastrukture (ukrep P.5) so predvidena tudi v okviru OP EKP.  

5.1.3 Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil (ukrep P.3)  

Tudi leta 2015 so lahko občani v okviru pozivov Eko sklada pridobili kredite za nakup okolju prijaznih 
vozil (nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem na električni ali hibridni pogon) 
in nepovratna sredstva za nakup električnih vozil. Leta 2015 je bil s krediti in nepovratnimi sredstvi 
spodbujen nakup 91 vozil, s katerimi je bilo doseženo skupno zmanjšanje rabe energije za 106,3 MWh 
(Tabela 13), emisije CO2 pa za 29 ton na leto. Nepovratna sredstva Eko sklada v istem obdobju so 
lahko za nakup električnih vozil prejele tudi pravne osebe (123 vozil, prihranek energije 141 MWh, 
zmanjšanje emisije CO2 za 48 t), ki so lahko dobile spodbude tudi za nakup vozil za javni potniški 
promet na zemeljski plin ali bioplin (13 vozil). V okviru ukrepa povečanja energetske učinkovitosti 
cestnih motornih vozil je bilo tako leta 2015 doseženih 247 MWh prihranka energije ali skoraj za 86 % 
več kot leto prej. 

Tabela 13: Prihranek končne energije v prometu zaradi finančnih spodbud Eko sklada za nakup hibridnih in 
električnih vozil v obdobju 2011 - 2015 

Postavka 
Prihranek končne energije [MWh/leto] 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Občani       

Subvencije 12,0 117,0 57,0 30,0 53,4 269,4 

Krediti 21,0 35,2 37,4 47,9 52,9 194,4 

Skupaj 33,0 152,2 94,4 77,9 106,3 463,8 

Pravne osebe       

Subvencije 0,0 54,0 64,0 55,0 140,9 313,9 

Skupaj finančne spodbude za okolju prijaznejša vozila 

Skupaj 33,0 206,2 158,4 132,9 247,2 777,7 

Leta 2015 je bilo mogoče prihranke energije v prometu doseči tudi z izvajanjem ukrepov v okviru 
nove sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance. Z nakupom električnih 
vozil je bil tako dosežen prihranek energije 11 MWh, z nakupom energetsko učinkovitih pnevmatik pa 
395 MWh, daleč največ, kar 195,5 GWh, pa je bilo doseženih z drugimi ukrepi za povečanje 
energetske učinkovitosti v prometu, kjer je šlo v prvi vrsti za ukrep dodajanja aditiva pogonskemu 
gorivu. Skupno je bilo tako v shemi obveznega doseganja prihrankov končne energije doseženo 
zmanjšanje rabe energije za 195,9 GWh, skupaj s prihrankom, spodbujenim s sredstvi Eko sklada, pa 
je prihranek končne energije leta 2015 znašal 196,2 GWh. 

V okviru ukrepa P.1 je glavni cilj AN URE 2020 izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega potniškega 
prometa in s tem njegove večje uporabe.     
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5.1.4 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja (ukrep P.4)  

Projekti za izvedbo državnih kolesarskih povezav se izvajajo v okviru proračuna, ki ga RS namenja 
Direkciji RS za ceste. Sredstva, namenjena za izvedbo kolesarskih projektov, se od leta 2008 stalno 
povečujejo. V finančni perspektivi 2007 - 2013 je bilo z evropskimi sredstvi v okviru šestih projektov 
izgradnje državnega kolesarskega omrežja sofinanciranih skupaj 38 km kolesarskih poti. Za področje 
kolesarske infrastrukture so predvidena sredstva tudi v okviru OP EKP, in sicer v mestnih naseljih v 
skupni vrednosti 11 milijonov evrov. Prvi razpisi so predvideni v drugi polovici leta 2017, po pripravi 
celostnih prometnih strategij v občinah. V Ljubljani je bil leta 2011 uveden sistem izposoje koles 
BicikeLJ. V okviru sistema, ki ima 63.000 uporabnikov, si je možno izposoditi 360 koles.   

V Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji je predvidena priprava novega strateškega načrta 
ureditve državnih kolesarskih poti. Načrt pripravlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.  

5.2 Prihranek končne energije v prometu, določen po metodi od zgoraj 
navzdol 

Prihranek končne energije v prometu je izračunan na osnovi štirih indikatorjev rabe končne energije v 
cestnem prometu za osebna in tovorna vozila ter rabe končne energije v železniškem blagovnem in 
železniškem potniškem prevozu. 

Metoda za izračun prihranka končne energije v cestnem prometu za osebna vozila (P8-A1)79 temelji 
na indikatorju povprečne rabe energije osebnih vozil glede na prevožene kilometre. Metoda določa 
prihranek končne energije na osnovi razlike povprečne specifične rabe energije osebnih vozil v 
baznem letu (2007) in v opazovanem letu (t) ter letnih prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v 
opazovanem letu (t). Tako ocenjen prihranek končne energije za osebna vozila v cestnem prometu 
leta 2014 v primerjavi z letom 2007 znaša 377 GWh, Tabela 14.  

Metoda za izračun prihranka končne energije v cestnem prometu za tovorna vozila (P9)80 temelji na 
indikatorju povprečne rabe energije tovornih vozil glede na obseg prevoza blaga v ton-km. Metoda 
določa prihranek končne energije na osnovi razlike povprečne specifične rabe tovornih vozil na 
opravljen tonski kilometer v baznem letu (2007) in v opazovanem letu (t) ter letnega blagovnega 
prevoza v ton-km v opazovanem letu (t). Prihranek končne energije za tovorna vozila v cestnem 
prometu leta 2014 v primerjavi z letom 2007 znaša 495 GWh, kar predstavlja 41 % vsega prihranka v 
sektorju prometa, Tabela 14. 

Metoda za izračun prihranka končne energije pri potniškem prevozu v železniškem prometu (P10)81 
temelji na indikatorju rabe energije glede na obseg prevoza v potniških km. Prihranek energije se 
določi na osnovi razlike specifične rabe energije za prevoz potnikov po železnici v baznem letu (2007) 
in opazovanem letu (t) ter obsega prevoza v potniških km v opazovanem letu (t). Prihranek končne 
energije pri potniškem prevozu v železniškem prometu leta 2014 v primerjavi z letom 2007 znaša 
4 GWh, Tabela 14.  

                                                           
79  Predlog Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011 - 2016 - osnutek; oktober 2011, Priloga 

2: Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, enačba 152 (http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-
nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/) 

80 Priloga 2 − enačba 154 
81 Priloga 2 − enačba 156  

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
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Metoda za izračun prihranka končne energije pri prevozu blaga v železniškem prometu (P11)82 
temelji na indikatorju rabe energije glede na obseg prevoza blaga v ton-km. Prihranek energije se 
določi na osnovi razlike specifične rabe energije za prevoz blaga po železnici v baznem (2007) in 
opazovanem letu (t) ter skupnega prevoza blaga v ton-km v opazovanem letu (t). V skladu s to 
metodo znaša prihranek končne energije pri prevozu blaga v železniškem prometu leta 2014 v 
primerjavi z letom 2007 55 GWh, Tabela 14.  

Skupen prihranek končne energije v prometu leta 2014 v primerjavi z letom 2007, ocenjen po metodi 
TD, tako znaša 931 GWh. To je 18 % več kot prejšnje leto, k višjemu prihranku pa je prispevalo 
povečanje prihrankov pri osebnih vozilih. Trend zmanjševanja rabe končne energije v prometu je bil 
do leta 2014 ugoden. 

Tabela 14: Prihranki končne energije v prometu v obdobju 2011 - 2014 glede na leto 2007 

[GWh] 2011 2012 2013 2014 

P8-A1 Osebna vozila v cestnem prometu  -23 91 180 377 

P9 Tovorna vozila v cestnem prometu 345 534 539 495 

P10 Železniški potniški prevoz 4 2 8 4 

P11 Železniški blagovni prevoz 49 41 61 55 

Skupaj  375 668 788 931 

Podatki, potrebni za izračun prihrankov končne energije, so bili pridobljeni iz različnih virov. Raba 
energije v cestnem prometu, prevožene razdalje po tipih vozil ter število vozil po vrstah so bili 
pridobljeni od Agencije RS za okolje (ARSO), kjer, v okviru priprave evidenc emisij TGP in onesnaževal 
zraka, porabo goriv v cestnem prometu s pomočjo modelskih podatkov modela COPERT razdelijo po 
vrstah vozil. ARSO mora v izračunu emisij sicer zajeti celotno količino goriva prodanega na ozemlju 
Slovenije, zato njihovi podatki niso neposredno primerni za izračun prihranka končne energije zaradi 
ukrepov, ki vplivajo na tovorni promet domačih tovornih vozil. Podatki o prevoženih tonskih 
kilometrih tovornih vozil ter vlakov in potniških kilometrih vlakov so bili pridobljeni na Statističnem 
uradu RS (SURS), preko SI-STAT aplikacije. Podatki o rabi energije potniških in tovornih vlakov so bili 
pridobljeni na Slovenskih železnicah. 

 

                                                           
82 Priloga 2 − enačba 157 
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6 PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH 

Z AN URE 2020 je v gospodinjstvih predvideno nadaljevanje izvajanja že obstoječih ukrepov G.1 − 
Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb, G.2 − Finančne spodbude 
za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, G.3 − Shema pomoči za energetsko sanacijo za ranljive 
skupine prebivalstva, G.4 − Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in 
drugih stavbah po dejanski porabi in G.5 − Energetsko svetovalna mreža za občane. 

Glede na statistične podatke (poglavje 2.1.1) se je raba končne energije v gospodinjstvih, ki je leta 
2014 znašala 12,1 TWh, glede na leto prej zmanjšala za kar 14,1 %, in sicer tako zaradi izvajanja 
ukrepov URE in OVE kot tudi zaradi mile zime83, ki je pripomogla k manjši rabi goriv za ogrevanje84. 
Raba energije v gospodinjstvih se je tako prvič spustila pod indikativno ciljno vrednost za leto 2020, 
določeno z AN URE 2020. Prihranek končne energije v gospodinjstvih, določen po metodi BU, je leta 
2014 znašal 166,9 GWh oz. dobro četrtino manj kot leto prej (Tabela 15), leta 2015 pa se je prihranek 
končne energije glede na leto 2014 zmanjšal še za 14 % in je znašal 143,3 GWh. Za ukrepe G.1, G.2 in 
G.5 so bili doseženi prihranki ocenjeni na osnovi razpoložljivih podatkov po metodi BU, učinki ukrepa 
G.4 so bili upoštevani v prihrankih ukrepov G.1 in G.2, ukrep G.3, ki je povezan s črpanjem finančnih 
sredstev v okviru OP EKP, pa leta 2015 še ni zaživel.          

Tabela 15:  Prihranek končne energije v gospodinjstvih [GWh/leto] v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

G.1 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo 
stanovanjskih stavb 

97,7 155,6 215,2 148,3 126,0 
G.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovite 

ogrevalne sisteme 

G.3 Shema pomoči za energetsko sanacijo za ranljive 
skupine prebivalstva - - - 0 0 

G.4 Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v 
večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi - - - - - 

G.5 Energetsko svetovalna mreža za občane 16,3 20,2 18,3 18,6 17,3 

Skupni prihranek končne energije v gospodinjstvih 114,0 175,8 233,5 166,9 143,3 

                                                           
83  Po EUROSTAT podatkih (http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data) je število stopinjskih dni za Slovenijo v obdobju 

2010 - 2015 v povprečju znašalo 2.767 K*dan/leto. Leta 2014 je temperaturni primanjkljaj znašal 2.342 K*dan/leto, kar je 
15,3 % manj od tega povprečja oz. 18,3 % manj kot leta 2013.      

84  Po SURS podatkih iz energetske bilance je raba energije za ogrevanje prostorov v gospodinjstvih leta 2013 znašala 9,3 TWh, 
leta 2014 pa 20 % manj oz. 7,4 TWh. Če podatek za leto 2014 utežimo s številom stopinjskih dni za leto 2013, ki je 
2.867 K*dan/leto, znaša raba energije za ogrevanje prostorov leta 2014 9,1 TWh in je tako le za 2,1 % nižja kot leta 2013. Z 
upoštevanjem uravnotežene rabe energije za ogrevanje prostorov je skupna raba energije v gospodinjstvih leta 2014 
znašala 13,8 TWh, kar je le 2,4 % manj kot leto prej. Gre za enostavno oceno pri kateri je lahko vpliv klimatskih pogojev 
zaradi upoštevanja EUROSTAT podatkov o temperaturnem primanjkljaju nekoliko precenjen.         

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data
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6.1 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo stanovanjskih 
stavb (ukrep G.1) in finančne spodbude za energetsko učinkovite 
ogrevalne sisteme (ukrep G.2) 

Za naložbe v ukrepe URE in izrabe OVE v eno, dvo ali večstanovanjskih stavbah so bila občanom tudi 
leta 2015 na razpolago finančna sredstva Eko sklada85 v obliki nepovratnih sredstev in kreditov z 
ugodno obrestno mero, ukrepe v stanovanjskih stavbah pa so lahko izvajali tudi zavezanci v okviru 
sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Za naložbe v OVE je bilo mogoče nepovratna 
sredstva pridobiti tudi v okviru Programa razvoja podeželja (PRP)86, vendar podatkov o učinkih teh 
naložb ni na razpolago.  

Leta 201587 je bilo s 17,6 milijoni evrov nepovratnih sredstev Eko sklada podprtih 7.522 naložb s 
skupno vrednostjo 102,5 milijonov evrov. Ponovno je bilo največ, 41,8 % vseh naložb in 63,5 % vseh 
nepovratnih sredstev, namenjenih obnovi posameznih elementov ovoja, ki je prispevala tudi največji 
delež doseženih prihrankov energije (71 %), Slika 5. Skupno je bilo leta 2015 doseženo zmanjšanje 
rabe končne energije za 105,3 GWh, emisije CO2 pa za 7,8 kt88, Tabela 16. S sredstvi prispevka na 
rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, kar je pomembno s stališča izpolnjevanja 
obveznosti v okviru 7. člena EED (poglavje 3.1.2), je bilo pri tem doseženega 84,8 GWh prihranka, 
preostanek, 20,5 GWh, pa s sredstvi PS. Leto prej je bilo s sredstvi prispevka doseženih 117,6 GWh, s 
sredstvi PS pa 15,6 GWh prihranka končne energije na leto. Glede na vir sredstev so bili razpisi leta 
2015 prvič ločeni. Že leta 2014 je v razpisih prišlo tudi do nekaj sprememb pri naboru ukrepov, za 
katere je bilo mogoče pridobiti sredstva, in sicer je bil vključen dodaten ukrep celovite obnove 
stavbe, medtem ko za ukrepa vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja 
ogrevalnega sistema ter vgradnje delilnikov toplote podpore ni bilo več mogoče prejeti. Leta 2015 je 
bil izločen še ukrep vgradnje toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode. Opozoriti je treba 
tudi na to, da so se prihranki energije in zmanjšanje emisije CO2 s septembrom 2015 že začeli 
izračunavati v skladu z novim Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije12, s katerim so 
se, večinoma v smeri zmanjšanja, spremenile tudi nekatere metodologije za izračun prihrankov 
energije.      

                                                           
85 http://www.ekosklad.si/ 
86 PRP je programska osnova za črpanje finančnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
87  Pregled prihrankov končne energije, doseženih v okviru programov Eko sklada za občane, za leto 2014 je že vključen v 

poročilo »Poročanje o izvajanju AN URE 2020«, julij 2015, 
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/porocanje_o_izvajanju_an_ure_2020-web.pdf    

88  Podatek za emisije CO2 še ni dokončen. 

http://www.ekosklad.si/
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/porocanje_o_izvajanju_an_ure_2020-web.pdf
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Slika 5: Porazdelitev nepovratnih sredstev Eko sklada, dodeljenih občanom za naložbe v stanovanjske stavbe 

(levo), in doseženih prihrankov energije (desno) po posameznih ukrepih leta 2015 

Že v letu 2014 je bilo pri nepovratnih sredstvih Eko sklada v primerjavi z letom prej opaziti precejšen, 
27-odstoten, upad pri znesku izplačanih nepovratnih sredstev in posledično je tudi pri doseženih 
prihrankih končne energije prišlo do zmanjšanja za dobro tretjino. Leta 2015 je raven izplačanih 
nepovratnih sredstev s 17,6 milijoni evrov ostala približno na ravni iz leta prej, prihranek končne 
energije pa se je glede na leto 2014 zmanjšal še za 18,4 %. Del tega zmanjšanja gre pripisati tudi 
spremembi metodologije za izračun prihrankov končne energije, predvsem metode, uporabljene 
pri vgradnji toplotnih črpalk. Leta 2015 je sicer prihranek končne energije, dosežen z ukrepi OVE, 
predstavljal le 27 % celotnega prihranka, in sicer tudi na račun zmanjšanja števila naložb v solarne 
ogrevalne sisteme (-33 %) in kurilne naprave na lesno biomaso (-37 %).     

Tudi leta 2015 so lahko občani za naložbe v URE in izrabo OVE od Eko sklada pridobili kredite z 
ugodno obrestno mero. Skupno je bilo dodeljenih 459 kreditov, od tega največ za vgradnjo toplotnih 
črpalk (194 oz. 42,4 %) in obnovo posameznih elementov ovoja (174 oz. 37,8 %). Z dodeljenimi krediti 
je bilo realizirano 4,4 milijonov evrov naložb, doseženo pa zmanjšanje rabe končne energije za 
4,5 GWh in emisije CO2 za 200 t, Tabela 16. V teh podatkih nista zajeta ukrepa vgradnje 
fotonapetostnih modulov (upoštevano pri napravah, vključenih v podporno shemo za električno 
energijo proizvedeno iz OVE in v SPTE, poglavje 3.8) in nakupa okolju prijaznejših prevoznih sredstev, 
ti so upoštevani v prihrankih energije v prometu (poglavje 5). Učinki kreditov Eko sklada so se leta 
2015 glede na leto prej zmanjšali za skoraj polovico, tako zaradi manjšega števila s kreditom podprtih 
naložb, 459 leta 2015 v primerjavi s 673 leto prej, kot tudi zaradi spremembe metod za izračun 
prihranka končne energije, predstavljali pa so le 4,2 % učinkov nepovratnih sredstev. Tako pri 
nepovratnih sredstvih kot tudi pri kreditih se podatki nanašajo na že izvedene projekte. 
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Tabela 16: Prihranek končne energije dosežen s finančnimi spodbudami Eko sklada v obdobju 2011 - 2015 

Postavka 
Prihranek končne energije [MWh/leto] 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Nepovratna sredstva       

Ukrepi OVE89 39.278 84.240 112.672 60.230 28.557 324.977 

Ukrepi URE90 55.680 66.551 84.585 68.794 76.716 352.326 

Skupaj prihranek končne energije 94.958 150.791 197.257 129.024 105.273 677.303 

Krediti       

Ukrepi OVE89 569 3.066 5.338 5.660 2.372 17.005 

Ukrepi URE90 2.166 1.706 2.623 3.046 2.088 11.629 

Skupaj prihranek končne energije 2.735 4.772 7.961 8.706 4.460 28.634 

Skupaj finančne spodbude Eko sklada za gospodinjstva 

Skupaj prihranek končne energije 97.693 155.563 205.218 137.730 109.733 705.937 

Ukrepi v gospodinjstvih so se izvajali tudi v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne 
energije (poglavje 3.1.1). Leta 2014 so bili doseženi prihranki končne energije ocenjeni na 10,6 GWh, 
zmanjšanje emisije CO2 pa na 2,5 kt, naložbe v višini 2,8 milijona evrov pa so bile podprte z dobrih 
400.000 evrov nepovratnih sredstev. Leta 2015 je bilo z ukrepi v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah 
doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 16,3 GWh, ostali podatki pa niso na razpolago.  

S finančnimi spodbudami za energetsko učinkovito obnovo stavb in energetsko učinkovite ogrevalne 
sisteme je bilo leta 2014 tako skupaj doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 148,3 GWh, leto 
kasneje pa za 15 % manj oz. 126 GWh, Tabela 15. 

AN URE 2020 predvideva tudi nadgradnjo obstoječih ukrepov G.1 in G.2 , in sicer s shemo povratnih 
sredstev, ki bi omogočila večjo ponudbo zelenih posojil za stanovanjski sektor, z izvajanjem 
demonstracijskih projektov, načrtovanih v okviru OP EKP, samo v okviru ukrepa G.2 pa tudi s shemo 
podpor za proizvodnjo toplote iz OVE. Ponudba posojil za stanovanjski sektor, za fizične osebe in 
upravnike oz. skupnosti etažnih lastnikov, se je v zadnjem času povečala s programom energetske 
učinkovitosti na stanovanjskem področju SID banke iz vira Evropske investicijske banke, v okviru 
katerega lahko upravičenci zaprosijo za posojilo pri v program vključenih poslovnih bankah. 
Podrobnejših podatkov o učinkih izvajanja tega programa zaenkrat ni na razpolago. Predvidena je 
tudi vzpostavitev sheme za financiranje podjetij za energetske storitve pri izvajanju projektov 
energetskega pogodbeništva. Demonstracijski projekti in shema za proizvodnjo toplote iz OVE 
zaenkrat še niso zaživeli.     

6.2 Shema pomoči za energetsko sanacijo za ranljive skupine prebivalstva 
(ukrep G.3) 

Tudi leta 2015 so bili socialno šibki občani v okviru razpisov za nove naložbe izrabe OVE in večje 
energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb upravičeni do višjega dela nepovratne finančne 

                                                           
89 Ukrepi OVE obsegajo postavitev sprejemnikov sončne energije, vgradnjo kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk ter 

priključitve na sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 
90 Ukrepi URE obsegajo vgradnjo energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin, obnovo posameznih elementov ovoja, 

celovito obnovo stavbe, prezračevanje z rekuperacijo, gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup stanovanj v pasivni 
gradnji, vgradnjo termostatskih ventilov in delilnikov toplote ter hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. 
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spodbude, in sicer v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež 
financiranja naložbe, medtem ko je višina nepovratne finančne spodbude za vse ostale vlagatelje 
znašala do 25 % priznanih stroškov naložbe. Učinki nepovratnih sredstev, ki so jih prejeli socialno 
šibki občani, so bili ovrednoteni v okviru učinkov ukrepov G.1 in G.2 v poglavju 6.1. Nadaljevale so 
tudi aktivnosti v okviru evropskega projekta REACH91, kjer kot partner sodeluje društvo Focus, in sicer 
je energetsko svetovanje namenjeno socialno šibkejšim gospodinjstvom v Zasavju in Pomurju, saj se 
ravno izbrani regiji soočata z najbolj perečimi socialnimi in ekonomskimi težavami. 

Leta 2014 so bile aktivnosti projekta REACH in izkušnje projekta ACHIEVE92 tudi uspešno vključene 
tudi v izvedbo projekta »Varčujmo z energijo in vodo ter prihranimo denar«, v katerem so sodelovali 
energetski svetovalci mreže ENSVET skupaj s takratnim koordinatorjem Gradbenim inštitutom ZRMK, 
Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za kmetijstvo, Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Eko skladom in društvom Focus. Projekt je bil namenjen asistenci 
energetsko revnim gospodinjstvom pri zmanjševanju rabe energije in vode, v njegovem okviru pa so v 
ta namen ustrezno dodatno usposobljeni energetski svetovalci mreže ENSVET obiskali 139 
gospodinjstev, v katerih so z brezplačnim energetskim svetovanjem in namestitvijo nekaterih naprav 
za učinkovito rabo energije (tesnila za okna, tuš ročke, reducirne mrežice, varčne sijalke in razdelilni 
kabel s tipko za izklop) prihranili 160 MWh energije in 3.850 m3 vode ter zmanjšali izpuste CO2 za 70 t 
letno.      

Izkušnje tega projekta bodo uporabljene tudi pri vzpostavitvi prave sheme pomoči za energetsko 
sanacijo za ranljive skupine prebivalstva, ki naj bi zaživela v drugi polovici leta 2016. V okviru OP EKP 
so namreč v obliki podpore naložbam in svetovanju ter ukrepom za spremembe vedenjskih navad 
predvideni tudi posebni ukrepi za energetsko sanacijo gospodinjstev, ki se soočajo z energetsko 
revščino. Za omenjene ukrepe, v katere bo vključenih 500 gospodinjstev z nizkimi prihodki, je 
predvidenih 5 milijonov evrov sredstev. Podobno kot v projektu »Varčujmo z energijo in vodo ter 
prihranimo denar« bodo obiske gospodinjstev predvidoma zagotovili območni Centri za socialno 
delo, svetovanje pa energetski svetovalci iz mreže energetsko svetovalnih pisarn v okviru programa 
ENSVET. 

6.3 Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in 
drugih stavbah po dejanski porabi (ukrep G.4) 

Na področju obvezne delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah je bil sprejet 
nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več 
posameznimi deli 93, ki odpravlja anomalije, ki so bile opažene pri izvajanju starega pravilnika. Ukrep je 
podrobneje opisan v poglavju 3.3, učinki ukrepa uvedbe naprednih načinov merjenja in obračunavanja 
energije, ki se je izvajal v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, pa so 
upoštevani v učinkih ukrepov G.1 in G.2.    

                                                           
91 IEE projekt REACH – Zmanjšaj rabo energije in spremeni navade, marec 2014 – februar 2017 (http://reach-energy.eu/si/) 
92  IEE projekt ACHIEVE – Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in 

energetsko svetovanje, maj 2011 – april 2014 (http://www.achieve-project.eu/) 
93  Ur. l. RS, št. 82/15 

http://reach-energy.eu/si/
http://www.achieve-project.eu/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3265
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6.4 Energetsko svetovanje za občane (ukrep G.5) 

Mreža energetsko svetovalnih pisarn ENSVET, ki je aktivna že od leta 1993, je z delom nadaljevala 
tudi leta 2015. Program, ki je namenjen energetskemu svetovanju občanom s področja URE in izrabe 
OVE, sofinancira Eko sklad, njegovo izvajanje pa je do konca leta 2014 vodil Gradbeni inštitut ZRMK. V 
drugi polovici leta 2015 je vodenje in organizacijo svetovanja, tudi v skladu s 352. členom EZ-1, 
prevzel kar sam Eko sklad. 

Leta 2015 je bilo v okviru mreže ENSVET realiziranih 4.321 nasvetov, kar je sicer na ravni iz leta 2014, 
pa precej manj, kot je bilo predvideno, kar je predvsem posledica neurejenih pravno-organizacijskih 
vidikov projekta v večjem delu leta 2015. Kljub temu je bila mreža energetskih svetovalcev razširjena 
za 30 novih usposobljenih svetovalcev in je ob koncu leta 2015 štela skupaj 82 usposobljenih 
neodvisnih energetskih svetovalcev, ki so delovali v 48 svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji. Z 
upoštevanjem, da pride do izvedbe ukrepov približno 2 leti po prejetih nasvetih, je bil prihranek 
končne energije zaradi delovanja energetsko svetovalne mreže ENSVET za leto 2015 ocenjen na 
17,3 GWh, zmanjšanje emisije CO2 pa na 4,5 kt, Tabela 17. 

Tabela 17: Prihranek končne energije zaradi programa ENSVET v obdobju 2011 - 2015 

 Enota 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Število nasvetov - 5.797 5.867 5.483 4.344 4.321 25.812 

Prihranek končne 
energije94 MWh/leto 16.318 20.183 18.336 18.557 17.343 90.737 

Zmanjšanje emisije CO2 kt CO2/leto 4,25 5,26 4,78 4,84 4,52 23,66 

                                                           
94  Prihranek končne energije je zaradi zamika izvedbe izračunan na osnovi nasvetov, ki so bili izvedeni v obdobju 2009 - 2012 

(število nasvetov: 5.159 leta 2009, 6.381 leta 2010, 5.797 leta 2011 in 5.867 leta 2012). 
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7 PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE V STORITVENEM SEKTORJU 

V storitvenem sektorju, ki zajema panoge trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, poslovanje z 
nepremičninami, rekreacijske, kulturne, športne dejavnosti, itd., so z AN URE 2020 predvideni 
obstoječi ukrepi, ki se izvajajo tako v industriji kot tudi storitvenem sektorju, in sicer I.1 − Finančne 
spodbude za učinkovito rabo električne energije, I.2 − Finančne spodbude za povečanje energetske 
učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju ter znatno povečanje obsega okolju prijazne 
proizvodnje električne energije iz OVE in v SPTE in dodatno ukrep V.4 − Podporna shema za 
električno energijo proizvedeno iz OVE in v SPTE, ki je namenjen vsem sektorjem in zato predstavljen 
med horizontalnimi ukrepi v poglavju 3.8. 

Glede na statistične podatke (poglavje 2.1.1) se je raba končne energije v storitvenem sektorju95 leta 
2014 glede na leto prej zmanjšala za 8,4 % na 5.181 GWh, kar je skoraj 22 % pod indikativno ciljno 
vrednostjo, določeno z AN URE 2020, ki naj bi je leta 2020 ne presegli. Prihranek končne energije v 
storitvenem sektorju, določen po metodi BU, je leta 2014 znašal 72,5 GWh oz. več kot dvakrat toliko 
kot leto prej (Tabela 18), leto kasneje pa doseženega prihranka, zaradi pomanjkanja podatkov o 
izvajanju ukrepov po sektorjih v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije in pri 
kreditih Eko sklada, ni bilo mogoče oceniti.          

Tabela 18:  Prihranek končne energije v storitvenem sektorju [GWh/leto] v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

I.1 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne 
energije 0 3,7 12,4 14,5 np 

I.2 Finančne spodbude za povečanje energetske 
učinkovitosti v (industriji in) storitvenem sektorju ter 
znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje 
energije iz OVE in v SPTE 

14,1 5,9 20,1 58,0 np 

Skupni prihranek končne energije v storitvenem sektorju 14,1 9,6 32,5 72,5 np 

7.1 Prihranek končne energije v storitvenem sektorju, določen po metodi od 
spodaj navzgor 

Podobno kot industrija, je bil za zmanjšanje rabe električne energije v okviru ukrepa I.1 tudi storitveni 
sektor v obdobju 2014 - 2015 lahko deležen spodbud v okviru sheme obveznega doseganja 
prihrankov končne energije za zavezance in kreditov Eko sklada, zadnji projekti, podprti v okviru 
razpisa za sredstva Kohezijskega sklada, pa so se v tem sektorju zaključili v letu 2014. Tega leta je bilo 
tako s projekti, podprtimi s kohezijskimi sredstvi, doseženo zmanjšanje rabe električne energije za 
2,2 GWh (Tabela 19), v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije je bilo 
doseženo zmanjšanje rabe električne energije za 12 GWh, gre za oceno prihrankov, saj natančnejša 
sektorska porazdelitev prejemnikov sredstev ni znana, s krediti Eko sklada pa je bilo prihranjenih 
0,2 GWh električne energije. Skupno je bilo tako leta 2014 doseženo zmanjšanje rabe električne 
energije za 14,4 GWh, emisije CO2 pa za 6,1 kt. 

                                                           
95  V energetski bilanci je to končna raba energije za druge porabnike, ki vključuje tudi javni sektor. 
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Za leto 2015 prihrankov električne energije ni bilo mogoče oceniti, saj podatki o učinkih ukrepov po 
posameznih sektorjih niso razpoložljivi niti za kredite Eko sklada, niti za ukrepe, izvedene v okviru 
sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Ukrepi za zmanjšanje rabe električne 
energije so se v okviru te sheme sicer izvajali (npr. energetsko učinkovita razsvetljava, energetsko 
učinkoviti gospodinjski aparati, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev in frekvenčnih 
pretvornikov…), in sicer so bili doseženi prihranki skupaj za javni in storitveni sektor ter industrijo 
ocenjeni na 47,5 GWh96.     

Tabela 19: Prihranek končne energije v storitvenem sektorju zaradi finančnih spodbud iz Kohezijskega sklada 
in sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije ter kreditov Eko sklada v obdobju 2011 - 2015 

Postavka 
Prihranek končne energije [MWh/leto] 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Kohezijski sklad       

Razpis UREE1 0 3.681 1.973 2.216 0 7.870 

Razpisi KNLB in DOLB 10.150 3.524 4.310 2.254 4.807 25.044 

Skupaj prihranek končne energije 10.150 7.205 6.283 4.470 4.807 32.915 

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije za podjetja, ki prodajajo energijo 

Zmanjšanje rabe električne energije 0 0 10.170 12.029 np 22.199 

Zmanjšanje rabe toplote 0 0 15.100 24.016 np 39.116 

Skupaj prihranek končne energije 0 0 25.271 36.045 np 61.316 

Krediti Eko sklada       

Zmanjšanje rabe električne energije 0 31 250 190 np 471 

Zmanjšanje rabe toplote 3.966 2.363 704 31.776 np 38.808 

Skupaj prihranek končne energije 3.966 2.394 954 31.965 np 39.279 

Skupaj finančne spodbude za storitveni sektor 

Skupaj prihranek končne energije 14.116 9.599 32.508 72.480 4.807 133.510 

Iz istega razloga za leto 2015 tudi ni bilo mogoče v celoti oceniti prihrankov, doseženih v storitvenem 
sektorju v okviru ukrepa I.2. V okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije so bili 
sicer skupaj doseženi prihranki za javni in storitveni sektor ter industrijo za to leto ocenjeni na 
41,7 GWh, z zadnjimi projekti za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso ali izgradnjo oz. prenovo 
sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, podprtimi s kohezijskimi sredstvi, pa je bil tega leta 
dosežen prihranek energije 4,8 GWh.   

Leto prej so k zmanjšanju rabe končne energije v okviru ukrepa I.2 pripomogli tako projekti, podprti s 
kohezijskimi sredstvi, z 2,2 GWh prihranka, v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne 
energije je bilo doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 24 GWh, s krediti Eko sklada pa 
31,8 GWh, skupaj leta 2014 torej 58 GWh.      

Podatki o učinku morebitnih projektov, ki zmanjšujejo rabo končne energije v storitvenem sektorju, 
podprtih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), niso na voljo. 

                                                           
96  Upoštevani so ukrepi, ki zmanjšujejo samo rabo električne energije. Ukrepi, ki lahko prispevajo tako k zmanjšanju rabe 

električne energije kot tudi toplote, pa o tej delitvi ni natančnih podatkov, so upoštevani pri ukrepu I.2. 
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8 PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE V JAVNEM SEKTORJU 

V javnem sektorju so bili že obstoječim ukrepom J.1 – Zelena javna naročila, J.2 – Finančne spodbude 
za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju, J.3 – Uvajanje 
sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju in J.4 – Finančne spodbude za učinkovito rabo 
električne energije v javnem sektorju z AN URE 2020 priključeni še trije novi ukrepi: J.5 – Tehnična 
pisarna, J.6 – Podporna shema za prenovo stavbne kulturne dediščine in drugih posebnih skupin 
stavb ter J.7 – Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe. S stališča EED in AN URE 2020 so v javnem 
sektorju še posebej izpostavljene stavbe javnih organov, ki naj bi bile zgled učinkovitega ravnanja z 
energijo, in za katere mora vsaka država članica zagotoviti, da se letno prenovi 3 % njihove skupne 
tlorisne površine, ali pa sprejeti alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi se doseže 
enako izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb. Podrobnosti o doseganju tega cilja so 
zajete v poglavju 2.1.1. 

Za ukrepa J.2 in J.4 so bili prihranki končne energije določeni na osnovi razpoložljivih podatkov po 
metodah BU, morebitni prihranki zaradi izvajanja ukrepa J.3 so bili vključeni v prihranke pri ukrepih 
J.2 in J.4, sam ukrep pa je podrobneje predstavljen v poglavju 3.2. Za ukrepe J.1, J.5, J.6 in J.7 se 
prihrankov ne spremlja. Podporna shema za prenovo stavbne kulturne dediščine in drugih posebnih 
skupin stavb zaenkrat še ni zaživela, prav tako tudi še niso bili pripravljeni trajnostni kriteriji za 
stavbe. Je pa zato v okviru ukrepa J.5 pod okriljem MzI začela delovati projektna pisarna − pisarna za 
energetsko prenovo stavb, ki bo imela pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju projektov energetske 
sanacije stavb osrednje vlade, in bo letos prenovila tudi evidenco teh stavb. 

Raba končne energije v javnem sektorju se statistično ne spremlja ločeno, ampak je vključena  v rabo 
končne energije za druge porabnike, na kar je opozorjeno že v poglavju 7 o prihrankih končne 
energije v storitvenem sektorju. Prihranek končne energije v javnem sektorju, določen po metodi 
BU, je leta 2014 znašal 39,6 GWh, kar je 57,2 % manj kot leto prej (Tabela 20), leta 2015 pa so bili 
doseženi prihranki še nižji in so s 25,6 GWh predstavljali samo dobro četrtino prihrankov iz leta 
2013. Ker leta 2016 še ne pričakujemo razmaha izvedbe projektov energetske sanacije stavb 
javnega sektorja v okviru OP EKP, bodo doseženi prihranki končne energije v javnem sektorju 
predvidoma še nižji. 

Tabela 20:  Prihranek končne energije v javnem sektorju [GWh/leto] v obdobju 2011 - 2015 

Oznaka Ukrep 2011 2012 2013 2014 2015 

J.1 Zelena javna naročila - - - - - 

J.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo 
in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju 0 14,7 80,5 38,6 24,7 

J.3 Uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem 
sektorju - - - - - 

J.4 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne 
energije v javnem sektorju 0 1,7 12,1 1,0 0,9 

J.5 Tehnična pisarna - - - - - 

J.6 Podporna shema za prenovo stavbne kulturne 
dediščine in drugih posebnih skupin stavb - - - - - 

J.7 Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe - - - - - 

Skupni prihranek končne energije v javnem sektorju 0 16,4 92,6 39,6 25,6 
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Omeniti velja še, da sta bila leta 2015 na področju spodbujanja URE in izrabe OVE v stavbah na 
splošno, torej tako v storitvenem in javnem sektorju kot tudi v gospodinjstvih, sprejeta dva 
pomembna dokumenta. Aprila 2015 je bil v skladu s 331. členom EZ-1 sprejet Akcijski načrt za skoraj 
nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES)97, ki vključuje cilje na področju skoraj nič-
energijskih novogradenj in prenov ter programe in ukrepe za njihovo doseganje. Do konca leta 2018 
morajo biti tako skoraj nič-energijske vse nove stavbe, ki jih kot lastniki uporabljajo javni organi, do 
konca leta 2020 pa velja to za vse nove stavbe. Oktobra 2015 je bila nato v skladu s 348. členom EZ-1 
sprejeta še Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS)98, s katero 
si Slovenija zastavlja cilj doseči bistveno izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda. V 
osnovnem scenariju predvideva strategija stopnjo celovitih energetskih prenov stanovanjskih stavb 
na ravni 2 %, v javnem sektorju pa 3 %, kar je skladno tudi s 5. členom EED, strateški cilj strategije pa 
je pri stavbah do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije. V prihodnje se pričakuje tudi prenova 
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in pripadajoče tehnične smernice.     

8.1 Zelena javna naročila (ukrep J.1) 

Pomemben ukrep za zmanjšanje rabe energije v javnem sektorju je tudi zeleno javno naročanje, ki ga 
ureja Uredba o zelenem javnem naročanju99. Leta 2015 je bila imenovana delovna skupina, 
sestavljena iz predstavnikov ministrstev, v pristojnosti katerih sodijo posamezne vsebine uredbe, ki 
bo pripravila celovito prenovo uredbe, spremljala njeno izvajanje in stanje na področju zelenega 
javnega naročanja ter sprotno prilagajala okoljske zahteve tehnološkemu napredku in spremenjenim 
razmeram na trgu. Prenova sistema je predvidena do konca leta 2017. 

Po podatkih iz letnih statističnih poročil o oddanih javnih naročilih se sistem zelenega javnega 
naročanja postopno širi. Leta 2013 je bil tako najmanj en okoljski vidik vključen v 18,7 %, leto kasneje 
pa v 20,2 % vseh naročil, za leto 2015 pa zaenkrat še ni podatkov.100   

8.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno 
gradnjo stavb v javnem sektorju (ukrep J.2) ter finančne spodbude za 
učinkovito rabo električne energije v javnem sektorju (ukrep J.4)  

Za zmanjševanje rabe električne energije v javnem sektorju v okviru ukrepa J.4 v obdobju 2014 - 2015 
ni bilo več na voljo sredstev v okviru OP ROPI. So se pa ukrepi učinkovite rabe energije izvajali v 
okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance, zanje pa je bilo 
mogoče pridobiti tudi kredite Eko sklada z ugodno obrestno mero. Ustrezni podatki o učinkih 
kreditov Eko sklada, za katere sicer tudi ni znana sektorska porazdelitev prejemnikov, niso 
razpoložljivi, podatki za shemo obveznega doseganja prihrankov končne energije pa ne omogočajo 
točne delitve doseženih prihrankov na prihranke električne energije in toplote, ki so zato ocenjeni. 
Leta 2014 je bilo zmanjšanje rabe električne energije v okviru sheme ocenjeno na 1 GWh, leto 
kasneje pa je bilo z vgradnjo frekvenčnih pretvornikov doseženo zmanjšanje rabe električne energije 
za 0,9 GWh, Tabela 21.      
                                                           
97  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf  
98 http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf  
99 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/15 – ZJN-3) 
100  Povzeto po Prvem letnem poročilu o izvajanju ukrepov Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020), MOP, december 2015 (http://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020.pdf). 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2012730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=201335
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/1porocilo_optgp_2020.pdf


 
49 

Tabela 21: Prihranek končne energije zaradi finančnih spodbud za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno 
gradnjo stavb ter učinkovito rabo električne energije v javnem sektorju v obdobju v obdobju 2011 - 2015 

Postavka 
Prihranek končne energije [MWh/leto] 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Kohezijski sklad       

Razpis UJR 0 1.746 10.684 0 0 12.430 

Razpisi za energetsko sanacijo stavb 0 13.974 77.577 34.714 21.900 148.166 

Skupaj prihranek končne energije 0 15.720 88.261 34.714 21.900 160.596 

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije za podjetja, ki prodajajo energijo 

Zmanjšanje rabe električne energije 0 0 1.394 1.013 943 3.351 

Zmanjšanje rabe toplote 0 0 2.070 2.084 2.790 6.944 

Skupaj prihranek končne energije 0 0 3.465 3.097 3.733 10.295 

Krediti Eko sklada       

Zmanjšanje rabe električne energije 0 0 0 0 np 0 

Zmanjšanje rabe toplote 0 726 845 1.786 np 3.357 

Skupaj prihranek končne energije 0 726 845 1.786 np 3.357 

Skupaj finančne spodbude za storitveni sektor 

Skupaj prihranek končne energije 0 16.446 92.571 39.597 25.633 174.248 

Leta 2015 so se zaključili še zadnji projekti energetsko učinkovite obnove in trajnostne gradnje stavb 
v javnem sektorju, ki so bili podprti z nepovratnimi kohezijskimi sredstvi v okviru prejšnje finančne 
perspektive. Za dodelitev teh sredstev je bilo objavljenih skupaj 6 razpisov101, leta 2015 pa so bili 
končani še zadnji projekti v okviru razpisov LS1 in LS2. Tega leta je bilo tako s 110 projekti, ki so 
prejeli 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev za 47 milijonov evrov naložb, doseženo zmanjšanje 
rabe končne energije za 21,9 GWh na leto, emisije CO2 pa za 3,8 kt. Finančni vzvod projektov 
energetske sanacije stavb v javnem sektorju, sofinanciranih iz Kohezijskega sklada, je bil razmeroma 
visok, v obdobju 2012 - 2015 je bilo v povprečju potrebno za 1 evro investicije nameniti 74 evro 
centov subvencije. Z izvajanjem projektov v okviru energetskega pogodbeništva, kot je predvideno z 
OP EKP, naj bi finančni vzvod leta 2020 skladno z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP-2020)102 znašal 0,33 (33 evro centov subvencije za 1 evro 
investicije), s čimer bodo učinki porabe javnih sredstev boljši.    

V okviru OP EKP so sicer predvideni nadaljnja energetska obnova stavb javnega sektorja, ki so v lasti 
in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter lokalnih samoupravnih skupnosti, 
izvedba projektov energetske sanacije stavb javnega sektorja, ki se bodo izvajali v okviru 
energetskega pogodbeništva, in izvedba demonstracijskih projektov celovite energetske obnove 
različnih tipov stavb javnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove. Zaradi izvedbe z 
OP EKP predvidenih ukrepov naj bi se letna raba energije v stavbah javnega sektorja do leta 2023 

                                                           
101 Javni razpisi za stavbe pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MZ ter opravljajo 

zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni, za javne zavode na področju vzgoje in izobraževanja, katerih 
ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MŠŠ, za domove za starejše, za stavbe v lasti lokalnih skupnosti (LS1), za javne zavode 
na področju visokega šolstva in znanosti ter za osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove in knjižnice v lasti lokalnih 
skupnosti (LS2). Pri razpisu LS2 je bilo mogoče nepovratna sredstva pridobiti samo za izvedbo ukrepov URE na ovoju stavbe 
(toplotna izolacija fasade in podstrešja, zamenjava ali vgradnja stavbnega pohištva), pri vseh drugih razpisih pa za celovito 
energetsko sanacijo, ki poleg izvedbe ukrepov URE na ovoju stavbe vključuje tudi izvedbo ukrepov URE na energetskih 
sistemih in ukrepe za izrabo OVE. 

102  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf  

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf
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zaradi prenove 1,8 milijona m2 površin zmanjšala za 240 GWh. Za dosego tega cilja bi bilo treba v 
obdobju črpanja kohezijskih sredstev 2016 - 2023 zagotoviti letni obseg naložb v višini med 51 in 53 
milijoni evrov letno oziroma skupaj v tem obdobju 415 milijonov sredstev. Zaenkrat z izvedbo OP EKP 
zamujamo, zato zelo verjetno leta 2016 še ne bo ustreznega črpanja kohezijskih sredstev in s tem tudi 
ne prihranka energije.             

Zavezanci so z izvajanjem projektov v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije 
tako leta 2014 kot tudi leto kasneje pripomogli k zmanjšanju rabe toplote za 2,1 GWh. Za oceno 
učinkov kreditov Eko sklada ni bilo na razpolago dovolj podatkov po sektorjih, projekti, podprti v 
okviru razpisa Eko sklada za subvencije za URE za občine103, pa so bili vsi končani do konca leta 2014. 
V pregledu niso upoštevani morebitni prihranki projektov, podprtih s sredstvi ESRR, za katere podatki 
niso razpoložljivi.    

Leta 2014 je bilo s finančnimi spodbudami za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 
stavb v javnem sektorju doseženo zmanjšanje rabe končne energije 39,6 GWh, leto kasneje pa so bili 
prihranki za 35 % manjši in so znašali 25,6 GWh. 

 

                                                           
103 Javni poziv 14SUB-VIS12: Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti 

občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja 
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PRILOGA 1 – ČLEN 24 (1) IN PRILOGA XIV DIREKTIVE O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI 2012/27/EU (ARTICLE 24 (1) AND 
ANNEX XIV ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE 2012/27/EU) 
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