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PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB K 
AKCIJSKEMU NAČRTU ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2014 - 2020 

 
 
 

Št. strani, 
odstavek… 

Pripomba  Predlog Odgovor MZI 

Splošne 
pripombe 

Dokument je preobsežen in napisan v 

precej birokratskem jeziku (kot primer 

str. 9 – ciljna trajektorija ali na primer 

razklop v prvi vrstici točke 1.2.). Hkrati 

se z različnim izražanjem prihrankov in 

rabe zamegljuje cilje (npr. mio toe, TJ, 

TWh…). Preveč je povzemanj teksta iz 

relevantne direktive in Energetskega 

zakona.  

Ukrepi so prikazani in razvrščeni 

drugače, kot so bili v predhodnih 

akcijskih načrtih iz leta 2008 in 2011, 

zato ni v celoti zagotovljena 

primerljivost predlaganih in doseženih 

ukrepov. 

 

 Akcijski načrt mora biti kratek in konkreten, ne pa 
dokument, ki hoče s svojo obširno vsebino dokazovati 
strokovnost. Seveda pa razumemo, da predstavlja omejitev 
tudi predpisna vsebina s strani Evropske komisije, oziroma 
Direktive. Smiselno  je zato razmišljati o pripravi Povzetka, 
ki bo razumljiv tudi laični javnosti. 

V posebnem poglavju/dokumentu bi lahko prikazali 
obstoječe in bodoče ukrepe v tabelah in tako ilustrirali 
dosežke od 2008, kakor tudi kvantificirali cilje do 2020. 

Predlagamo torej, da se za strokovno in laično javnost ob 
AN URE pripravi še dva dokumenta (Povzetek in Pregled s 
primerjavo ukrepov), ki bosta omogočala vsem akterjem, da 
si ustvarijo celovito sliko.  

 

 

Redakcijska pripomba 

Tudi sami bi si želeli 
nekoliko drugačne 
oblike AN, vendar smo 
vezani na predpisan 
vzorec in vsebine. 

Povzetek je poljudno 
napisan. 

Neposredna primerjava 
med AN URE 2008 in 
sedanjim ni možna, ker 
je bil prvi napisan 
precej ohlapno, od 
takrat je bilo že nekaj 
novih ukrepov, 
identificiranih v AN URE 
2, na katerega pa se ne 
moremo sklicevati, ker 
dokument ni bil sprejet 
na Vladi. 

Dosežki so ovrednoteni.  

 
Stran 8 - 
Povzetek 

Povzetek ni »povzetek«, temveč bi tekst 

strani 8 prej sodil v uvod, ki je na strani 

Namesto opisovanja aktivnosti naj se zapiše konkretne cilje, 

ki jih moramo doseči do leta 2020. Glej tudi pripombe pri 
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9. V povzetku niso predstavljeni vsi 

ključni podatki AN URE, med drugim ni 

predstavljeno koliko sredstev bo 

potrebno zagotoviti za izvedbo AN URE 

2020, mešajo se obstoječi in bodoči 

ukrepi. 

prejšnji točko – predlagamo pripravo posebnega 

dokumenta Povzetek (Executive Summary). 

Stran 9 - Uvod V uvodu je dovolj povedati, da ima 

dokument temelj v EED (direktiva 

2012/27/EU) in je pripravljen v skladu s 

24. členom EED. Zahtevane podatke je 

priporočljivo navesti pregledno v 

tabelah. Opozoriti velja tudi na 

nedoslednost pri opredelitvi sektorjev, 

za katere postavljamo cilje. Na strani 8 

govorite o štirih sektorjih in sicer: 

gospodinjstva, javni sektor, 

gospodarstvo in promet. Na strani 11 pa 

pri točki 1.2.2. navajate pri rabi končne 

energije naslednje štiri sektorje: 

predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, 

promet, gospodinjstva, ostala raba.  

 

1.2. Nacionalne okoliščine - dovolj je napisati, da je država 
zabredla v krizo, iz katere se zelo počasi izvija in da je AN 
URE eden od načinov kako ustvarjati tako imenovana zelena 
delovna mesta.  

Predlagamo, da se poenoti terminologija in se s tem 
izognemo možnim zapletom in nejasnostim. Predlog velja 
tudi za navajanje sektorjev. 

Predlagamo, da se podatke o izhodišni rabi energije, 
doseženi v letu 2012, predvideni 2016 in 2020 prikaže v 
tabeli. Grafikoni naj služijo zgolj kot ilustracija tabele.  

Poglavja so po 
predpisani predlogi s 
strani EK. 

Sektorji na str. 8 so 
vezani na ukrepe, 
politike, na str. 11 pa so 
vezani na statistične 
podatke SURS. 

Podatki o projekcijah 
rabe energije so v 2. 
Poglavju. 

 Doseženi prihranki so ovrednoteni na 
osnovi trenutne rabe energije in ne 
bodoče. Ali je pri oceni končne rabe 
energije upoštevana tudi rast zaradi 
gospodarskega razvoja oz. industrijske 
rasti, povečanja rabe v prometu in 
drugih energijsko hitrorastočih 

Vključiti projekcijo rabe končne energije v načrtovanem 
obdobju z ukrepi in brez ukrepov. Ti podatki in projekcije v 
Poglavju 2 niso jasno predstavljeni. Uporabljene projekcije 
rabe energije bi morale biti enake za vse namene 
načrtovanja energetske politike v RS (enotne podlage za vse 
namene) od NEP, EKS, AN URE, AN OVE, ipd. 

Dolgoročne bilance do 
2030 bodo objavljene 
na naši spletni strani, 
po nepotrebnem bi ti 
podatki obremenjevali 
že tako preveč obsežen 
ta dokument. 
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sektorjih?  
 
Ocenjeni prihranki so izračunani na 
osnovi ESD in EED, ki upošteva prihranke 
na osnovi razlike projekcije rabe z ukrepi 
in brez ukrepov.  V dokumentu ti dve 
projekciji nista predstavljeni. 

Stran 13 - Uvod Tabela 1 je povsem brez vrednosti. 
Navajamo dokumente, ki niso več 
aktualni, na drugi strani pa tiste, ki naj bi 
jih sprejeli na podlagi zavez EU ali EZ-1. 
V tabeli niso navedeni vsi v dokumentu 
omenjeni strateški dokumenti. 

V primeru, da v skladu z metodologijo ni dovolj zadnji 
odstavek Uvoda na strani 13, se naj vpišejo samo 
dokumenti, ki jih moramo sprejeti, seznam pa se naj 
dopolni s predvideno časovnico sprejema.  

Tabela je v priporočena 
v predlogi EK. 

Stran 14 - 
Dosežki 

Tabela na strani 15 izhaja iz dolgoročne 

energetske bilance, kjer se uporablja za 

energetsko primarno rabo ali končno 

rabo kot enoto TJ, medtem ko za 

električno energijo GWh. 

V izogib nejasnostim ponovno predlagamo, da se poenoti 

terminologija vključno pri uporabi enot in s tem omogoči 

boljša preglednost in lažja primerljivost z ostalimi 

dokumenti.  

 

 

Vse v GWh. 

Stran 15 - 
Dosežki 

V točki 2.2. v Tabeli 3 ne navajamo 
ciljnega odstotka novo zgrajenih stavb, 
ki bodo skoraj nič energijske, za leto 
2015. 
 

 Kljub dejstvu, da ne obstaja vsesplošno sprejeta definicija 

termina »nič energijska zgradba«, je neprimerno, da je ciljni 

odstotek za leto 2015 prazen. V tekstu se navaja, da bo ta 

podatek predlagan v dokumentu, ki bo jeseni šele 

posredovan v javno razpravo. Mnenja smo, da mora 

predlagatelj vpisati odstotek skoraj nič energijskih stavb za 

leto 2015. Nekatere članice so se odločile napisati cilj v 

odstotku za stavbe namenjene bivanju in tiste, ki služijo 

drugim namenom. To bi bilo smiselno storiti tudi pri nas. 

Dopolnjeno. 

Stran 15 - 17  
Dosežki 

Točki 2.3 in 2.4 se ukvarjata s 

kvantifikacijo doseženih in bodočih 

Tabela 6 s strani 17 in z njo povezan tekst se naj zato vključi 
v točko 2.1. ali 2.2., kjer govorimo o ciljih do leta 2020. 

Je po predlogi. V 2.1. je 
krovni cilj, potem 
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prihrankov rabe primarne in končne 

energije, čeprav bi morala tu biti podana 

kvantifikacija uresničevanja AN URE iz 

leta 2008 in AN URE iz leta 2011.   

Urediti je treba vsebino in podatke o oceni doseženih 
rezultatov (preteklo obdobje) in oceno načrtovanih 
prihrankov v načrtovanem (prihodnjem) obdobju (2014-
2020). 

popravljeno Doseženi in 
ciljni prihranki, ker je 
potrebno cilj gledati 
glede na že doseženo. V 
2.4. je ovrednoteno 
glede na cilje po stari 
ESD direktivi. 

Stran 19 Razširti je treba nabor načinov izpeljave 

ukrepov, ki jih morajo za doseganje 

obveznega 1,5% prihranka izvesti 

dobavitelji pri končnih porabnikih. Pri 

tem je treba postaviti čim manj omejitev 

in administrativnih ovir. Pogoj mora biti 

predvsem merljivost in preverljivost 

izvedenih ukrepov. Podane so lahko 

smernice v smislu nabora ukrepov, 

sprejemljivih tehnologij.  

Takšna rešitev je že deloma vključena v predlog AN URE 

2014-2020, saj je podjetjem dopuščeno več fleksibilnosti pri 

izbiri ukrepov in načinih financiranja. 

 

Stran 21 – 
Ukrepi  

Pri horizontalnih ukrepih je obveza 1,5 % 

prihranka končne energije, zmanjšanega 

za 25 % v skladu z EED v višini 11,5 TWh 

v obdobju 2014 -2020 razdeljena 

»enakovredno« med dobavitelje 

energije in EKO sklad. Pri tem je 

zanimivo, da dobavitelji energije za 

izvajanja programa ne prejemajo 

sredstev, medtem ko se EKO sklad 

napaja iz prispevkov zaračunanih pri 

vseh vrstah rabe energije. 

Brez dvoma bodo sredstva za doseganje 

Dobaviteljem energije se naj omogoči, da se jim v prihranke 

upoštevajo tudi prihranki, ki jih dosežejo njihovi pogodbeni 

partnerji za energetsko svetovanje z izvajanjem ukrepov 

URE. Še več, dobavitelje energije bi morali prek EKO sklada 

stimulirati za izvajanje teh storitev. Posebej velja to za 

ukrepe, ki so povezani z energetskim pogodbeništvom. 

 

 

 

 

Pogodbeništvo bo 

spodbujeno predvsem 

preko razpisov za 

energetsko sanacijo 

stavb iz Kohezijskega 

sklada. Dobavitelji bodo 

lahko v okviru svojih 

programov prav tako 

izvajali energetsko 

pogodbeništvo. 

Kombiniranje subvencij 

Eko sklada s 

spodbudami 
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cilja dobaviteljev energije plačevali 

porabniki prek cene dobavljene energije 

in to pomeni preprosto višjo ceno, ki pa 

bo potem avtomatski regulator za 

znižanje obsega rabe energije. Zelo 

možno je, da bo zaradi visokih 

obremenitev rabe energije izjemno 

naraslo število individualnih kurišč v 

gospodinjstvih, kar bo imelo velike 

negativne vplive na okolje. To se dogaja 

že danes. Če velike kurilne naprave 

lahko obvladujemo glede izpustov, je to 

pri individualnih kuriščih skoraj 

nemogoče. 

Predvideno je, da bodo zavezanci lahko 

svojo obveznost namesto, da dosežejo 

prihranke energije pri končnih 

odjemalcih, izpolnili z nakazilom 

finančnih sredstev Eko skladu v znesku, 

ki je enak zmnožku prihrankov, ki bi jih 

morali doseči pri končnih odjemalcih in 

specifičnega stroška doseganja 

prihrankov energije Eko sklada. 

 

Kako bo določen specifični strošek doseganja prihrankov 

energije EKO sklada? Ali obstaja metodologija, ali so bili v 

njeno pripravo vključeni dobavitelji? 

Kako se meri učinkovitost ukrepov, ki jih izvaja EKO sklad? 

Ali so učinki vrednoteni na osnovi prihrankov primarne ali 

končne energije? Pri tem obstaja namreč velika razlika, ki 

izhaja predvsem iz različne pretvorbe v končno energijo, kot 

tudi posamezne oblike končne energije ravno zaradi te 

pretvorbe niso primerljive, kot opozarjamo tudi pri naslednji 

pripombi. 

dobaviteljev ni možno 

zaradi t.i. dvojnega 

štetja. 

Energetski pregledi v 

SME bodo ukrep, kise 

bo lahko štel 

dobaviteljem za 

doseganje njihovih 

prihrankov energije. 

Specifični strošek se 

meri glede na 

razdeljena sredstva in 

dosežene prihranke 

energij, izračunane v 

skladu s Pravilnikom, 

torej na končni energiji. 

Doseganje obveznosti 

1,5% prihranka energije 

ni enakovredno 

razdeljena med Eko 

sklad in dobavitelje, pač 

pa možnost »odpustka« 

uveljavljamo ravno pri 

tem, da se dobaviteljem 

obveznost postopoma 

povečuje od 0,25% do 

0,75 %, Eko sklad pa 
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ima vse obdobje 0,75%. 

 
Stran 21 – 
Ukrepi 
Alternativni 
ukrepi 

V zadnjem odstavku na strani 21 je 

zapisana zaveza na podlagi EZ-1, da bo 

vlada RS določila višino prispevka za 

energetsko učinkovitost tako, da bo vsa 

energija ne glede na vrsto, enakomerno 

obremenjena. Ne razumemo, zakaj je to 

sploh navedeno, če obveza že obstaja, ni 

pa konkretizirana. Ni namreč jasno, kaj 

pomeni enakomerna obremenitev Ali bo 

določen prispevek glede na količino rabe 

energije brez upoštevanja posledic, ki jih 

ima raba posameznega energenta na 

okolje, ali bodo količinski podatki rabe 

energije  izključni kriterij. 

Predlagamo črtanje odstavka, v nasprotnem primeru naj se 

pojasni, kakšna je enakomerna obremenitev. 

 

 

Imamo zakonsko 

podlago, EZ-1 to določa. 

Cilji učinkovite rabe 

prihranki vseh vrst 

energije, zato velja 

načelo, da je vsak J 

energije enako 

obremenjen. Je 

pojasnjeno v tekstu na 

str. 20.  

Stran 22 - 
Ukrepi 
 

Velik problem dokumenta AN URE 2020 
so nesprejeti podzakonski akti EZ-1. 
Tako uredba, predpis o ukrepih, ki jih 
bodo izvajali dobavitelji energije in EKO 
sklad, še ni sprejeta in razumeti je, da se 
z AN URE 2020 postavljajo usmeritve za 
ukrepe. AN URE predvideva kot prvo 
leto prihrankov že leto 2014, za samo 
njegovo izvajanje pa kot že omenjeno 
manjka kar nekaj izvedbenih 
dokumentov. Mnenja smo, da bi moralo 
biti obratno.  
 
 

Ker se torej v AN URE sugerira, kaj naj bo vključeno v 

podzakonske akte, predlagamo, da subvencij (denarnih 

pomoči, podpor) v največji možni meri ni. Ukrepi URE naj se 

financirajo z ugodnimi, lahko tudi zelo ugodnimi, praviloma 

dolgoročnimi krediti (v skrajni sili se lahko subvencionira 

obrestna mera), ki pa jih je treba vrniti. Pri ročnosti kreditov 

je treba obvezno upoštevati finančno moč prejemnika.  

Prav gotovo bo odnos prejemnika kredita do investicije ali 

ukrepov drugačen, če bo vedel, da mora sredstva vrniti, kot 

če gre za nepovratna sredstva, dana enkrat za vselej. S 

takšnim, kreditnim, načinom delovanja Eko sklada bi 

dosegli, da bi se vsako leto zniževal potreben obseg vplačil 

in s tem prispevka pri rabi energije. In sporočilo, ki bi sledilo 

Uredba o ugotavljanju 

prihrankov energije je v 

medresorskem 

usklajevanju, ciljev za 

leto 2014 nima, 

sprejeta bo predvidoma 

v novembru. 

Spodbude Eko sklada so 

v povprečju na ravni 

17% upravičenih 

stroškov, s tem se 

pokrije DDV (ne v 

celoti), s čemer se 
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iz tega – doslednejše bo izvajanje ukrepov URE manj bo 

prispevkov ob ceni energije na dolgi rok.    

preprečuje siva 

ekonomija, poleg tega 

se subvencionira 

»nadstandard« (lesena 

okna, večje zahteve kot 

PURES). 

Stran 22 – 
Življenjska 
doba ukrepov 

Življenjska doba ukrepov in doseženih 

prihrankov mora odražati tudi skozi 

ekonomsko upravičenost vloženih 

sredstev za izvedbo ukrepa.  

 

Predlagamo, da se pripravi tudi pregled pričakovanih 

prihrankov v življenjski dobi ukrepa. pri čemer se da 

prednost izvajanju ekonomsko učinkovitejših ukrepov ob 

najvišjih možnih prihrankih. 

Omejevanje življenjske dobe prihrankov zgolj na dobo 
trajanja AN URE je premalo ambiciozen in stroškovno 
vprašljiv cilj. 

Po direktivi se 

upoštevajo samo 

ukrepi, ki bodo »živi« še 

v letu 2020. 

Ekonomsko 

učinkovitejši ukrepi ne 

rabijo spodbud.   

Stran 23 - 
Ukrepi 

V poglavju o nadzoru, v tretjem 

odstavku piše, da bo Agencija preverila 

statistično pomemben delež in 

reprezentativen vzorec ukrepov, ki jih 

izvedejo zavezanci, največ enkrat na 

leto. Ta zaveza je nejasna in omogoča 

preveliko svobodo Agenciji, zavezancem 

pa veliko nepredvidenega dodatnega 

dela. 

Drugi stavek navedenega odstavka se naj zato glasi: »S tem 

namenom zavezanci Agenciji na zahtevo, vendar najprej do 

30. 6. v tekočem  letu največ enkrat letno, predložijo zbirne 

statistične podatke o svojih končnih odjemalcih za preteklo 

leto (in opredelijo bistvene spremembe v primerjavi s 

predhodnimi podatki).« 

 

 

EK je za preteklo leto 

treba poročati do 30.4. 

vsako leto. 

Neodvisen nadzor, 

kontrola je obvezna po 

direktivi in po EZ-1.  

Stran 23 – 
3.1.2. 
En. pregledi 

Prvi, drugi in tretji odstavek točke 3.1.2. 
so nepotrebni, kakor tudi navajanje 
definicije velikega podjetja iz ZGD -1 
(dovolj je sklicevanje na ZGD -1). Lahko 
se namreč zgodi, da se s spremembo 
člena 55. ZGD-1 do leta 2020 spremeni 

Prve tri odstavke združiti in se samo sklicevati na EZ-1, če je 

to nujno zaradi metodologije. V nadaljevanju izpustiti 

kvantifikacije pogojev po ZGD-1, ampak samo navesti, da so 

velika podjetja tista, ki izpolnjujejo pogoje po ZGD. Za 

energetske preglede v velikih podjetjih ni potrebno 

Odstavki so na mestu. 

Poglavje pokriva tudi 

upravljanje z energijo v 

javnem sektorju, 

povsod se predstavi 
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kateri od kriterijev.  namenjati subvencij, ker so ti pregledi zakonska obveza. Naj 

pa ostane kot ukrep sofinanciranje pregledov v srednjih in 

majhnih podjetjih, vendar samo, če se bodo podjetja 

odločila za energetsko sanacijo oziroma izvedbo ukrepov 

URE, ki bodo izpolnjevali kriterije. Ta sredstva lahko pridobi 

tudi podjetje za izvajanje energetskih storitev, če bo na 

podlagi pregleda predlagane  storitve – ukrepe izvedlo v 

obliki klasične storitve ali energetskega pogodbeništva.   

tudi trenutno stanje. 

Stran 25 - 
Tabela 9 

V tabelo ne sodi ukrep V.4, ker je obveza 

energetskih pregledov in njihova 

pogostost v velikih podjetjih določena z 

Zakonom. V primeru, da se pri ukrepu 

vztraja, naj se v stolpcu Program vpiše 

»Spremljanje izvajanja obveznosti EP za 

velika podjetja« 

 

Črtati ukrep V.4  ali vpisati v Program samo: Spremljanje 

izvajanja obveznosti EP za velika podjetja.  

 

V4 je ukrep. 

Stran 25 - 
Meritve in 
obračun 

Javna agencija za energijo se je že pred 

časom preimenovala v Agencijo za 

energijo. V tekstu se ime uporablja 

nedosledno, tako se na strani 23 že 

navaja pravo ime Agencija za energijo, 

medtem ko se v poglavju 3.1.3. 

uporablja še star naziv, ta je v uporabi 

tudi ponekod v nadaljevanju. 

V AN URE 2020 naj se za regulatorja dosledno uporablja 

izraz Agencija za energijo. 

 

Popravljeno. 

Stran 26 - 

Implementacija 

pametnih 

Ciljni delež priključenih uporabnikov na 

napredne merilne sisteme v letu 2023 je 

85%. Predvidevamo, da je cilj postavljen 

Ukrep je treba ovrednotiti natančneje, tako iz naslova 
pričakovanih energijskih prihrankov in drugih sinergijskih 
učinkov, kot tudi s stroškovnega vidika – strošek zamenjave 
oz. nadgradnje 83% merilnih števcev. Določiti je treba vire 

V skladu z Direktivo 
2009/72/ES morajo v 
državah članicah, kjer je 
to ekonomsko 
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merilnih 

sistemov 

 

za sisteme pametnih električnih števcev, 

ali pametnih merilnih sistemov za 

dobavo vseh energentov in drugih 

dobrin.  

financiranja. Izvedba omenjenega ukrepa bi lahko 
predstavljala prvi t.i. masovni projekt energetskega 
pogodbeništva med distributerji, končnimi porabniki in 
državo. 

upravičeno, do leta 
2020 zamenjati 80 % 
vseh električnih števcev 
s pametnimi merilnimi 
sistemi. 

Stran 35 -  
Točka 10 
 

V točki 10 se govori o stalni in učinkoviti 

podpori ter koordinaciji ministrstev za 

infrastrukturo in prostor ter MF. 

Glede na stalne spremembe v organiziranosti Vlade RS je 

bolje navesti resorje in samo pristojna ministrstva. V tem 

primeru bi navedli, da bodo vse aktivnosti izvajala 

ministrstva pristojna za okolje in prostor, infrastrukturo in 

finance. 

Popravljeno. 

Stran 35 -  
Zadnji 
odstavek točke 
3.1.6. 

Odstavek navaja vse deležnike 

(ogromno jih je, verjetno preveč), ki naj 

bi bili vključeni v zagon energetskega 

pogodbeništva. Energetskega 

pogodbeništva ne bo brez gospodarskih 

subjektov, katerim bo to redna 

gospodarska dejavnost, ne pa politična 

deklaracija. Vsi navedeni, predvsem pa 

Vlada RS, so zadolženi za oblikovanje 

celovitih energetskih storitev in 

energetskemu pogodbeništvu prijaznega 

okolja. 

 

Zadnji odstavek se naj zato preoblikuje v smislu 

energetskemu podjetništvu prijaznega okolja, kar izhaja tudi 

iz Tabele 16, obstoječega ukrepa H.1, ki se ravno zaradi 

obširnosti institucij in možnosti prelaganja dela iz enega na 

drugega ni realiziral.  

Med pristojne v tabeli kot nadgradnjo vključiti tudi 

nacionalni ESCO in kot ciljno skupino opredeliti tudi 

gospodarske subjekte – podjetja. 

Nacionalni ESCO ni 

predviden, ker je 

potrebno zaradi 

varčevalnih ukrepov 

krčiti javni sektor, ne 

širiti. Poleg tega je 

funkcija javnega 

sektorja zagotavljanje 

javnih storitev, ne 

tržnih. 

Na ukrepu je napredek, 

sodelujemo, 

pripravljamo Smernice 

za izvajanje teh 

projektov.  

Stran 38 -  
Tabela 18 

Med novimi ukrepi je v Tabeli 18 pod J.5 

navedeno:  »Podporna shema za 

prenovo stavbne kulturne dediščine in 

Ukrep iz tabele 18 na strani 38 se naj izbriše, ker je naveden 

pod J.6 na strani 42. 

Popravljeno. 
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drugih posebnih skupin stavb«, na strani 

42 pa v tabeli 19 prav tako najdemo 

ukrep J.5, kjer je navedeno: 

»Ustanovitev tehnične pisarne«, 

medtem ko je ukrep iz strani 38, Tabela 

18 na strani 42 napisan kot ukrep J.6 

 

Stran 38 - 
Tabela 18 

Dodati nov ukrep J.? , s katerim bomo 

zmanjšali rabo energije za osvetljevanje 

stavb kulturne dediščine, sakralnih 

objektov in drugih posebnih skupin 

stavb in objektov (spomeniki, …). Na ta 

način bomo tudi prispevali k manjšemu 

svetlobnemu onesnaženju neba.  

 

 

Osvetljevanje navedenih objektov bi bilo omejeno, prosto 

dovoljeno pa samo, če ima sistem osvetlitve lasten OVE vir 

energije, ki ni priključen na distribucijsko omrežje.  

Sredstva, ki jih javni uporabniki privarčujejo s prekinitvijo 

osvetljevanja, lahko uporabijo za izvajanje ukrepov URE.  

Dodatni nov ukrep J.? bi se tako glasil: 

Omejitev nočnega osvetljevanja stavb kulturne dediščine, 

sakralnih objektov ter drugih posebnih skupin stavb in 

objektov. 

Nadgradnja/program – priprava in izvedba instrumenta, ki 

bo energijo iz omrežja za osvetlitev izvajalcem naredil 

nezanimivo predrago, na drugi strani pa s posebno shemo 

spodbujal osvetlitev iz lastnih OVE virov. 

 

Omejitve 

onesnaževanja ureja že 

Uredba o svetlobnem 

onesnaževanju, še en 

akt na tem področju bi 

predstavljal 

prenormiranost. 

 

Stran 38, 39 EKO sklad ne sme biti institucija za 

delitev sredstev. Zato naj se v tekst 

vključi, da bo EKO sklad spremenil 

strukturo dejavnosti in sicer bo 

S spremembo načina spodbujanja učinkovite rabe energije 

od nepovratnih sredstev v kreditiranje  s sofinanciranjem 

obrestne mere se potencial EKO sklada bistveno poveča, 

prav tako pa se zmanjšuje pritisk na dodatke k ceni rabe 

Eko sklad že nudi 

kredite. 

Garancijsko shemo 
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dodeljeval nepovratne finančne 

spodbude izjemoma, osrednja dejavnost 

pa bo kreditiranje naložb občanov in 

izdajanje garancij in poroštev za naložbe 

gospodinjstev. Nova dejavnost pa bo 

izdaja poroštev ESCO podjetjem za 

financiranje projektov, ki ustrezajo 

merilom EKO sklada.   

V ta namen bi moral EKO sklad 

oblikovati poseben rizični sklad, ki bi bil 

namenjen kritju rizikov v primeru 

vnovčitve garancij ali nezmožnosti vračil 

kreditov .  

vseh vrst energije. Postopoma bo sklad lahko opravljal svojo 

dejavnost z obračanjem lastnega kreditnega potenciala.  

Oblikovani rizični sklad bo omogočil blaženje tveganj, s 

katerimi se bo sklad nedvomno soočil.  

Vključitev jamčevanja za dejavnost ESCO je eden od 

ukrepov, ki bo omogočil ESCO financiranje izvajanja ukrepov 

URE in OVE v srednjih in manjših objektih, kakor tudi v 

stanovanjskih soseskah. To je pomembno še posebej zato, 

ker so ESCO družbe šele v povojih in praviloma niso 

kapitalsko močne.  

želimo oblikovati, 

potrebna so državna 

sredstva, kar je problem 

v pogojih 

javnofinančnih 

omejitev. 

Stran 40 – 50 
URE v javnih 
organih 

Poglavje obravnava področje, kjer je 

najlaže načrtovati pa tudi izvajati ukrepe 

URE, gre namreč v veliki meri za 

vključevanje evropskih sredstev. 

Pomembnejše od tega pa je, ali so 

vložena sredstva učinkovito porabljena, 

in ali gre resnično za potrebne naložbe, 

ki bodo v bodoče razbremenile javno 

porabo in s tem preprečile pritisk na 

zvišanje davkov.  

Kriteriji pri t.i. zelenem naročanju so 

velikokrat napisani v korist določenega 

proizvajalca. Lep primer so avtomobili, 

kjer stroške računamo v življenski dobi 

na podlagi podatkov o porabi in 

V akcijski načrt je treba zapisati temeljito prenovo določil o 

zelenem naročanju, ki ne bodo toliko birokratska, hkrati pa 

bodo omogočala novosti. Izboljšave na področju URE je 

treba takoj vključiti tudi v javno naročanje. Tudi sicer je 

treba narediti javno naročanje bolj življenjsko in predvsem 

cenovno učinkovito.  

Upoštevanje stroškov v življenjski dobi je pravilen pristop, ki 

pa se ne sme zlorabljati, kot je to na primeru avtomobilov in 

še kje. 

 

LEK, ki so nastali pred letom 2012, bi morali obvezno 

posodobiti najkasneje do konca leta 2015.  

Kot nadomestni ukrep spodbujanju energijsko učinkovitih 

Uredba o ZJN je sicer v 

pristojnosti MF.  V 

segmentu stavb jo 

nameravamo izboljšati 

v smeri poenostavitve 

in vpeljavi kriterijev 

trajnostne gradnje. 

Izračun pri avtomobilih 

je na podlagi evropske 

direktive 2009/33 o 

spodbujanju učinkovitih 

vozil za cestni prevoz. 

EZ-1 v 29. členu določa, 

da se LEKi uskladijo z 
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vzdrževanju, ki nikoli niso dosegljivi, 

verjetno še v idelalnih razmerah ne. 

Bolje bi bilo napisati, da imajo prednost 

vozila s plinskim, hibridnim oziroma 

električnim pogonom. 

Navaja se, da imajo skoraj vse občine 

sprejete LEK – lokalne energetske 

koncepte, vendar jih je bila večina (78 

%) pripravljenih 2011 ali prej, nekateri 

celo 2003. To pomeni, da so ti 

dokumenti zastareli in potrebni 

temeljite prenove.  

 

naprav predlagamo ukrep višje obdavčitve energijsko 

neučinkovitih izdelkov, s tako visoko stopnjo, da bo njihov 

nakup dražji od varčnejših. Takšen ukrep ne zahteve 

nobenih javnih sredstev, ampak bodo rezultat samo 

morebitni prilivi iz naslova višje obdavčitve. 

Velja naj za vse vrste izdelkov; vozila, aparati, svetila, 

gradbeni material, ... 

Glede rabe energije v javnih zgradbah je treba uvesti 

standarde s specifičnimi kazalci (kWh/m2, ipd.) in med 

priznanimi stroški priznati samo tak strošek za energijo, kot 

ga za posamezen objekt oz. ustanovo določa standard (pri 

tem je treba ustrezno upoštevati vrsto gradnje, značilnosti 

vgrajenih energetskih sistemov ipd.). Dejstvo je, da lahko na 

del porabljene energije vplivamo samo s spremembo načina 

uporabe brez kakršnik koli investicij. Upravljalci javnih 

zgradb morajo biti motivirani za URE. 

EKS. Če so skladni ni 

potrebe po 

spreminjanju.  

Višja obdavčitev- torej 

nov davek ? 

administrativno 

zahtevno, pa ne 

socialno, saj so manj 

učinkovite naprave 

cenovno dostopnejše 

revnejšim slojem, pa še 

vedno učinkovitejše od 

starih. 

V stavbah javnega 

sektorja: predpisujemo 

obveznost prenov in 

novih skoraj nič-

energijskih, in pa 

obveznost spremljanja 

energije in doseganja 

ciljev URE v vseh 

stavbah javnega 

sektorja. 

Stran 50 – 54 
Ukrepi za URE 
v 
industriji 

Sam pripravljalec ugotavlja, da je bila 

industrija v preteklosti na področju 

uvajanja ukrepov URE manj uspešna, ker 

je bila deležna manj spodbud. 

Ugotovitev v celoti drži. Se pa postavlja 

Predlagamo, da se izdela za industrijo tabela, ki prikazuje 

zaostanek za predvidenimi učinki iz AN URE 1 in 2.  

Kot ukrep izdelati katalog podjetij in izdelkov ter storitev, ki 

jih lahko vključimo, ne samo v slovenski, temveč tudi v 

Mi smiselno. Imamo 

nove bilance. 

Nabor za izvajanje ZJN? 

Postopek JN je dovolj 
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vprašanje, ali izvajanje ukrepov v javnem 

sektorju ni bila spodbuda za industrijo? 

Ali so ukrepi zelenega naročanja dosegli 

svoj cilj? 

Pri instrumentih za povečanje 

energetske učinkovitost v industriji 

(stran 51) se na prvo mesto postavlja 

zagotavljanje nepovratnih finančnih 

investicijskih in obratovalnih spodbud. 

Treba je upoštevati dejstvo, da so 

nepovratna sredstva zaradi žal v večji 

meri “političnega” ključa delitve pogosto 

neučinkovita in ne dosegajo deklariranih 

ciljev. Izjema pri nepovratnih sredstvih 

so lahko srednja in mala podjetja in še to 

pod zelo zaostrenimi pogoji. 

Industrija bi morala biti za izvajanje 

ukrepov URE zainteresirana predvsem 

zaradi posledic ne-URE, to pa je 

prevelika specifična poraba energije in 

strošek za energijo na enoto proizvoda. 

Enako logiko zasledujejo pri zniževanju 

stroškov in iskanju alternativnih rešitev 

pri drugih stroških (material, delovna 

sila, logistika ipd.). 

Iz navedenega izhaja, da je energija za 

slovensko industrijo prepoceni, da z 

evropski nabor za izvajanje zelenih naročil. 

Namesto zagotavljanja nepovratnih sredstev za vlaganja v 

izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije  predvidimo 

davčne olajšave in s prijazno davčno politiko prispevajmo k 

spodbudnemu poslovnemu okolju, ki bo vplivalo tudi na 

konkurenčno sposobnost industrijskih podjetij, ki 

proizvajajo v Sloveniji (ne pa da imajo tu zgolj sedež).  

V srednjih in malih podjetjih se bi z nepovratnimi sredstvi 

lahko financiral energetski pregled in del projekta, če gre za 

celovito energetsko sanacijo v okviru energetskega 

pogodbeništva s ciljem učinkovite rabe energije ob pogoju, 

da podjetje svoj prosti denarni tok usmerja v razvoj 

temeljnega posla in ne porabo.  

 

Predlagati ukrepe, s katerimi bi podjetja lahko re-investirala 

zbrana sredstva, namesto plačila prispevkov, nazaj v 

izvedbo ukrepov (tako, kot je ta možnost predvidena za 

dobavitelje energije). 

transparenten. To 

predstavlja še dodatno 

administrativno breme 

za državno upravo. 

V AN URE je predlog za 

vzpostavitev 

prostovoljnih 

sporazumov. 

V okviri OP EKS so za 

prednostno  

Konkurenčnost 

predvidena nepovratna 

in povratna sredstva za 

izboljšanje energetske 

učinkovitosti v SME.  
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izjemo nekaterih naprednejših podjetij 

še ne išče množično tovrstnih rešitev. 

Poznano je negativno stališče industrije 

na dodatne obremenitve (prispevki) 

stroškov za energijo, žal pa niso bili 

predlagani alternativni ukrepi v smislu, 

da so podjetja pripravljena sama vlagati 

sredstva v OVE in URE projekte, 

namesto, da bi jih odvajala v obliki 

prispevkov. 

 

Stran 51 
 

Spodbude za raziskave in razvoj so 

pomemben instrument povečanja 

energijske učinkovitosti na dolgi rok. Tu 

bo treba vključiti institucije iz razvojno 

raziskovalne sfere, vendar na način, da 

so ti projekti inovativni in  tudi 

aplikativni. V primeru razvoja in raziskav 

je smiselno dopustiti financiranje 

projektov z nepovratnimi sredstvi v 

velikih podjetjih, ki imajo organizirano 

razvojno raziskovalno dejavnost kot 

posebno organizacijsko enoto.  

 

 

Ni moč pričakovati, da bodo industrijska podjetja 

osredotočala svojo dejavnost v energetsko učinkovitost 

(izjema so velika podjetja), to naj počnejo tisti, ki so za to 

usposobljeni, seveda v povezavi s podjetji. Ravno razvojno 

raziskovalne institucije naj bodo deležne spodbud v 

primeru, da sodelujejo s konkretnimi industrijskimi podjetji 

in da pride najmanj do izvedbe pilotnega ukrepa, izdelka, ki 

bo pokazal potencial prihrankov.  

Po implementaciji pilotnega ukrepa, izdelka pa se odloča ali 

je sposoben za širšo uporabo ali ne, od tega bo odvisno tudi 

nadalje financiranje projekta.  

V okviri OP EKS 

(Operativni program za 

črpanje evropskih 

kohezijskih skladov) so 

za prednostno  

Raziskave in inovacije  

predvidena nepovratna 

in povratna sredstva za 

izboljšanje energetske 

učinkovitosti v velikih 

podjetjih in pa za 

raziskave in inovacije. 

SME. Za prednostno  

Konkurenčnost so 

predvidena sredstva za 

razvoj zelenih izdelkov.  
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Stran 53 – 54 
Tabela 23 
Novi ukrepi v 
industriji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.4 ukrep – nepovratne finančne 

spodbude – odnos do njih smo že 

večkrat opredelili – naj jih bo čim manj. 

Največji motiv za znižanje porabe 

energije je njena cena. OP EK je treba 

izkoristili multiplikativno – se pravi ob 

učinkoviti rabi energije, pospešiti tudi 

dejavnost celovitih energetskih storitev. 

 

 

Nikjer se ne govori o učinkoviti rabi 

energije v proizvodnih procesih. Preveč 

se osredotoča na ovoj stavb in 

razsvetljavo. Največ energije se porabi 

pri sami proizvodnji in zato bi bilo 

smiselno podpreti prizadevanja za 

posodobitev proizvodnih procesov oz. 

njihovo preusmeritev v učinkovito rabo  

energije, tudi v povezavi z izkoristkom 

toplotne ali druge energije, ki se izgubi 

pri procesu proizvodnje.  

Pri nadgradnji omenjenega ukrepa predlagamo, kot smo že 

navedli pri komentarju strani 50 – 54, da se naj tudi 

financirajo energetski pregledi pri SMP in to v primeru, če 

so zajeti v okviru celovitih energetskih storitev. Energetski 

pregled se v tem primeru ne izvaja zgolj zaradi pregleda, 

temveč zaradi ugotovitve, katere ukrepe je možno in 

smiselno izvesti, da realiziramo prihranke energije. V tem 

primeru pridobi uporabnik energetske storitve, kakor tudi 

podjetje, ki to storitev izvaja.   

 

V tabelo 23 naj se vključi ukrep I.7  - Finančne spodbude za 

energetsko učinkovito prenovo proizvodnih procesov v 

velikih, srednjih in malih industrijskih podjetjih 

Program/nadgradnja – zagotovitev garancijskega potenciala 

za financiranje projektov in delno subvencioniranje 

obrestne mere najetih kreditov 

Vrsta ukrepa/pristojnost – finančne spodbude / Ministrstvo 

pristojno za gospodarstvo, EKO sklad, SID banka 

V stavbah se porabi 

okrog 34 % energije, v 

prometu 40%, v 

industriji 25%. 

EP bodo spodbujali tudi 

zavezanci po Uredbi o 

zagotavljanju 

prihrankov energije. 

V okviri OP EKS so za 

prednostno  

Konkurenčnost so 

predvidena sredstva za 

razvoj Ure v podjetjih; 

ukrep I1 in I4. 

Stran 54 Zadnji odstavek točke 3.4. - URE v 

industriji je pomemben in bi kazalo to 

poudariti, ne samo z navajanjem 

evropske kohezijske politike, temveč 

mora biti doseganje ambicioznih ciljev v 

Predlagamo, da se zadnji stavek omenjene točke na strani 

54 dopolni in glasi: »Za ambiciozne cilje na področju 

gospodarstva, še posebej industrije, je ključno zagotoviti 

finančna sredstva za spodbude, ki se bodo v največji možni 

meri namenjala za oblikovanje kreditnega in garancijskega 

Je predvideno- ukrep I4. 

Deklarativno, brez 

konkretnih virov za 

sredstva ni smiselno 



16 
 

industriji prioriteta države, ki bo prek 

kreditne sheme, subvencioniranja 

obrestnih mer in z garancijskim 

potencialom omogočala izvedbo 

celovitih energetskih storitev tudi v 

industriji ob uporabi energetskega 

pogodbeništva. 

potenciala, ob razumnih pogojih z uporabo 

subvencioniranih obrestnih mer za izvedbo ukrepov 

učinkovite rabe energije. Prednost bodo imele celovite 

energetske rešitve, kjer bo realizacija storitev temeljila na 

energetskem pogodbeništvu.  V sistem bodo vključena 

sredstva strukturnih skladov na podlagi predvidevanj 

Evropske kohezijske politike, da se mora vsaj 20 % sredstev 

strukturnih skladov nameniti za blažitev podnebnih 

sprememb, kjer eno ključnih vlog igrata URE in OVE. Vse 

spodbude na področju industrije bodo usklajene z novimi 

smernicami EK za državne pomoči«. 

pisati Akcijskega načrta; 

v smislu «je treba, je 

ključno….«.  

 

Stran 54 - 
3.5. Promet 

Zaskrbljujoče je, da promet predstavlja 
okoli 40 % končne energije in je tako 
ključen sektor pri doseganju ciljev do 
2020. Vse do danes, pa tudi v bodoče se 
do prometa obnašamo kot da je poraba 
stalnica in se ne da nič spremeniti. Kakor 
smo po eni strani znali v zadnjih letih 
narediti premik pri OVE, ga tu ne znamo. 
Posebna zgodba je tranzit težkih 
tovornjakov, katerih tovor nikakor ne 
uspemo preusmeriti na železnico). 
 
Rezultat vsega tega je, da nismo 
sposobni pripraviti nobenih novih 
ukrepov za področje prometa in bomo 
še naslednjih deset let zgolj spremljali, 
kako se bo področje samo po sebi 
usmerjalo v učinkovito rabo.  
 
Pri trajni mobilnosti bo treba upoštevati 
tudi demografske podatke. Prebivalstvo 

Ukrepi v tabeli 24 so zastavljeni tako splošno, da jih je 

vedno možno interpretirati kot realizirane ali nerealizirane. 

Predlagamo, da naj se ukrepi konkretizirajo. Dodajo naj se 

tudi novi ukrepi, s katerimi se ob nakupu in ob registraciji 

bistveno podraži vse osebne avtomobile z motorjem nad 

2000 ali več ccm, določiti je treba vrsto goriva, ki ga lahko 

uporabljajo taksi vozila, ukiniti subvencijo za nakup varčnih 

tovornih vozil. Nakup stimulirati preko cestnin in cene 

goriva.  

Predlagamo razmislek o subvencioniranju cene prevoza 

tovornjakov z železnico prek države oziroma o cestnini, ki 

bo za tranzit po cesti nezanimiva.  

Ponovno predlagamo skrbno analizo in projekcije prihodnje 

rabe električne energije v sektorjih zaradi načrtovanega 

uvajanja učinkovitejših e-tehnologij, ki jih je treba uskladiti z 

načrtovanjem elektroenergetskega omrežja. Ključni 

povezovalni element med rabo in proizvodnjo električne 

Mobilnost po celem 

svetu narašča. Vse 

države se soočajo s 

problemom pri zajezitvi 

rasti rabe energije v 

prometu. 

Ukrepi so v skladu z 

osnutkom Resolucije o 

prometni politiki. 

Subvencija je vezana na 

prostovoljne 

sporazume, ukrep P2. 

V Dolgoročnih bilancah 

je predvidena rast 

električnih vozil, 6% od 

vseh osebnih vozil v 
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se stara, s tem se povečuje število 
državljanov, ki se ne bodo mogli voziti s 
kolesi. Zato bi bilo dobro predvideti in 
stimulirati lokalne prevoze z električnimi 
vozili oziroma nadomestiti gorivo z UNP 
pri manjših prevoznih sredstvih, pri 
večjih pa z UZP. Taksi službe v mestih se 
ne bi smele opravljati z vozili na klasična 
goriva (MB, Diesel). 
 

energije pa morajo biti pametna omrežja. letu 2030 bo 

električnih.  

Stran 61 - 
Ogrevanje - 
hlajenje 

Žal še ne obstajajo vse podlage, ki bi 

omogočile oblikovanje celovitih ukrepov 

za področje soproizvodnje električne 

energije in toplote/hladu. Na strani 61 v 

tretjem odstavku točke 3.6.1. piše, da bo 

prihodnji razvoj SPTE v največji možni 

meri odvisen od razpoložljivih sredstev 

za izvajanje podporne sheme za 

električno energijo proizvedeno iz OVE 

in SPTE ter gospodarskega razvoja v 

industriji, kjer je neizkoriščeni potencial 

največji. 

Pri uvajanju SPTE je ključnega pomena, 

kar v preteklosti ni bilo v celoti 

zasledovano, da morajo takšni objekti 

imeti zagotovljen tako odjem 

toplote/hladu kot električno energijo. 

Zato je razvoj in število SPTE odvisen od 

pravilne analize, kje in kako velike 

naprave je treba spodbujati (mikro, 

Menimo, da za razvoj SPTE ne bi smela biti ključna 

podporna shema za električno energijo. Bolj pomembno je, 

da investitorjem (praviloma ESCO) omogočimo pridobitev 

ugodnih dolgoročnih finančnih virov (ne subvencij) ob 

razumni obrestni meri in predvsem za industrijo tudi 

garancijo za minimalni odjem v dobi vračanja kreditov. 

Takšno garancijo bi zagotavljali prek EKO sklada. Danes so 

razmere na trgu spremenljive in uspešno podjetje lahko čez 

noč izgubi posel, investitor v SPTE pa vložena sredstva. To je 

tudi ključni razlog, da v industriji skoraj ni pomembnejših 

projektov SPTE. 

Na nacionalnem nivoju bomo morali narediti javno zasebno 

partnerstvo še bolj zanimivo, hkrati  mnogo bolj pregledno, 

če bomo želeli doseči cilje na področju daljinskega 

ogrevanja in hlajenja. Vključevanje OVE (v veliki meri 

mislimo biomaso) v sistem daljinskega ogrevanja v manjših 

sistemih bo vedno bolj pomembno, ne samo zaradi blažitve 

posledic izpustov individualnih kurišč, temveč zaradi 

naravnih danosti, ki omogočajo nadomeščanje uvoženih 

fosilnih goriv z domačim energentom.  

Garancijska shema je 

ena od možnosti v 

okviru navedenih 

finančnih instrumentov. 

EZ-1 zahteva učinkovito 

daljinsko ogrevanje 

(322 člen), ki se bo 

spodbujalo s 

kohezijskimi sredstvi. 
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male, srednje). 

 

 

Stran 65 - 3.7. 
Pretvorba, 
prenos, 
distribucija  

Pretvorba, prenos in distrubucija bodo 

vedno bolj pod vplivom sprememb pri 

uporabi energentov in zaradi razpršene 

proizvodnje - ta na eni strani prispeva k 

učinkovitejši porabi energije, na drugi 

strani  pa zahteva sisteme za 

izravnavanje nihanj, ki jih razpršena 

proizvodnja povzroča.  

Pomembno je upoštevati tudi prispevek, 

ki ga k učinkovitejši rabi primarne 

energije prispevajo tehnološke 

posodobitve v elektroenergetskem 

sistemu, kot to pomeni izgradnja bloka 6 

v TEŠ in posodobitve drugih TE enot v 

RS. Prav tako se s posodobitvijo 

prenosnega in distribucijskega omrežja 

dosegajo prihranki iz naslova 

zmanjševanja izgub. Prihranki na tej 

ravni prinašajo skoraj četrtino vseh 

prihrankov primarne energije (brez 

upoštevanja prometa) v RS. 

Predlagamo, da se kot ukrep uvede vgradnja 

»reverzibilnih«/dvosmernih števcev in plačevanje po neto 

oddaji električne energije in ne bruto, kot doslej. S tem se 

bo sprostil tudi del podporne sheme in bo več možnosti za 

investitorje v razpršeni proizvodnji iz OVE. 

Vpeljava t.i.  

net-meteringa je v 

pripravi. 

 


