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1 DRUGI NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 

1.1 Poudarki 

Drugi nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost (AN URE 2) vsebuje pregled ciljev in izvajanja prvega 

Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 do 2010 (AN URE 1), oceno doseženih 

učinkov ter načrtovane aktivnosti v obdobju 2011 – 2016. AN URE 2 vključuje tudi finančne vire za izvedbo programov 

in ukrepov za doseganje ciljev energetske učinkovitosti. 

Vrednotenje izvedenih ukrepov je pokazalo, da je Slovenija v obdobju 2008 do 2010 dosegla začrtan vmesni cilj 

prihranka 2,5 % referenčne rabe končne energije. Ta cilj je bil dosežen ob upoštevanju zgodnjih aktivnosti v obdobju 

od leta 1995 do leta 2007. Pričakuje se, da bo tudi cilj za obdobje 2008 – 2016, ki znaša 9 %, uspešno dosežen z 

dosledno izvedbo vseh aktivnosti, načrtovanih v AN URE 2. Načrtovane dodatne aktivnosti so usmerjene predvsem v 

pospešen razvoj trga energetskih storitev, v obdobju do 2013 predvsem v javnem sektorju, ki bo generator 

povpraševanja, ter razvoj energetsko učinkovitih izdelkov in proizvodnih procesov, s ciljem doseganja in preseganja 

osnovnega ter vrste dodatnih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki jih AN URE 2 zasleduje, kot so zlasti pospešena 

prenova stavb v javnem sektorju, doseganje ciljnega deleža skoraj nič energijskih stavb med novimi in obnovljenimi 

stavbami, povečanje deleža obnovljivih virov energije, dodatno zmanjšanje rabe energije, trajnostni razvoj 

gospodarstva.  

V Sloveniji so ukrepi učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) že ves čas vključeni v strateške 

dokumente o energetiki, trenutno pa je v pripravi tudi podnebna strategija
1
. V veljavnem, leta 2004 je sprejetem 

Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), ki je določil cilje za učinkovito rabo energije, so bile predvidene zelo 

obsežne aktivnosti na tem področju. Financiranje teh aktivnosti je v polnem obsegu zaživelo z začetkom spodbujanja 

URE s sredstvi kohezijske politike EU (v okviru razvojne prednostne naloge Trajnostna energija Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013) za ukrepe v javnem sektorju in z uveljavitvijo 

Uredbe o učinkoviti rabi prihrankov energije pri končnih odjemalcih v januarju leta 2010, zaradi česar je bila bistveno 

povečana višina nepovratnih finančnih spodbud za URE v gospodinjstvih. 

Dolgoročno bodo ambicije na tem področju še povečane – kot je to predvideno v novem Nacionalnem energetskem 

programu do leta 2030 (NEP), ki je v pripravi – zaradi izjemnega pomena, ki ga ima energetska učinkovitost za 

zagotavljanje vseh ciljev energetske politike in tudi širših razvojnih ciljev države, zlasti zaradi potenciala za izboljšanje 

konkurenčnosti družbe, zelene rasti in zaposlitvenega potenciala. Učinkovita raba energije pomembno prispeva k 

zagotavljanju strateške zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza fosilnih goriv. Skupni letni strošek za 

goriva na ravni države v letu 2008 je ocenjen na okoli 1,92 mrd EUR oz. okoli 5 % BDP. Energetska učinkovitost je med 

stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganja 

25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020. Za 

gospodinjstva je energetska učinkovitost ključna tudi za obvladovanje stroškov, krepitev kupne moči in izboljšanje 

kakovosti bivanja, tudi v luči prilagajanja na podnebne spremembe.  

AN URE 2 sloni na uveljavljenih ukrepih spodbujanja učinkovite rabe energije v Sloveniji in zagotavlja njihovo 

nadaljevanje v večjem obsegu: 

 zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja kot zgleda učinkovite rabe energije: nadaljevale se bodo 

prenove stavb. Da se zagotovi čim manjše breme za javno blagajno, se bo ukrep financiral s sredstvi skladov 

EU tudi v finančni perspektivi od leta 2014 do leta 2020, ob tem pa bo vzpostavljeno tudi sofinanciranje z 

zasebnimi sredstvi. Ukrep pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije bo posebej pomemben za občine, 

saj bo omogočal sanacijo objektov brez dodatnega zadolževanja s poplačilom investicij iz doseženih 

prihrankov pri stroških za energijo. Pri tem bo poudarek na celoviti sanaciji stavb, kar bo doseženo s 

kombinacijo javnih in zasebnih finančnih virov, pri čemer bodo finančne spodbude namenjene predvsem 

                                                           
1
 Strategija prehoda Slovenje v nizkoogljično družbo do leta 2050 
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obnovi ovoja stavb. Uveden bo sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju za identifikacijo stroškovnih 

centrov in ukrepanje ter identifikacijo najbolj energetsko učinkovitih javnih organov. Za izvedbo ambicioznega 

načrta bo organizirana ustrezna tehnična podpora.  

 energetska učinkovitost je tisti segment zelenih javnih naročil (ZeJN), kjer se lahko doseže sočasno z 

okoljskimi cilji tudi znatne prihranke pri stroških za javne finance, zato se bo ob uvedbi ZeJN, predvideni v 

začetku leta 2012, sistematično vključevalo vsa področja ukrepov URE, ki niso pokrita v pravilniku o 

energetski učinkovitosti stavb. Izdelala pa se bodo tudi ustrezna navodila in tehnične smernice za zmanjšanje 

administrativnih stroškov ukrepa. 

 neposredne finančne spodbude za URE gospodinjstva, ki jih podeljuje Eko sklad, se bodo nadaljevale, 

dodatno pa bodo te aktivnosti prevzeli tudi dobavitelji energije, ki bodo izvajali programe spodbujanja 

učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih, zlasti programe v javnem in storitvenem sektorju, 

vzpostavljeni bodo dodatni programi za socialno šibka gospodinjstva. Ukrepi, ki zmanjšujejo energetsko 

revščino so vključeni v vse programe spodbujanja URE in za proizvodnjo toplote iz OVE v gospodinjstvih. 

 ukrepi v gospodarstvu bodo bistveno razširjeni glede na sedanji obseg. Učinkovitost izvajanja ukrepov URE v 

tem sektorju v obdobju 2008 do 2010 ter obseg finančnih spodbud sta bili nezadostni. Poleg neposrednih 

finančnih spodbud za naložbe URE v okviru programov dobaviteljev energije in kohezijske politike so 

predvideni novi ukrepi, predlagani v posvetovanju z gospodarstvom: podpore pri uvajanju sistemov za 

upravljanje z energijo v podjetjih po zgledu uspešne podpore uvajanju drugih procesnih standardov in 

vzpostavitev shem oprostitev plačila prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in 

dodatkov k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti ter CO2 dajatve. Posebna pozornost bo 

namenjena malim in srednjim podjetjem, ki zahtevajo ustrezno prilagojene ukrepe. 

 gospodarstvu so namenjeni tudi ukrepi sistematičnega spodbujanja razvoja energetsko učinkovitih 

izdelkov, proizvodnih procesov in storitev, zlasti ob vstopu na trg, ki bodo sloneli na uveljavljenih 

instrumentih na področju podjetniškega razvoja, spodbujanja malih in srednjih podjetij idr. Pripravljena bo 

nova shema podpor in sklad za izvedbo demonstracijskih projektov. Energetskim podjetjem bo naložena 

obveznost reinvestiranja dela dobička v razvoj na področju trajnostne energetike. S tem bodo zagotovljeni 

znatni učinki programov v energetiki na zaposlovanje in zeleno rast. 

 pripravljene bodo pravne in tehnične podlage za energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje; 

 nadaljevala in po potrebi nadgrajevala se bo uveljavljena shema podpore proizvodnji električne energije iz 

obnovljivih virov energije in soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom; 

 sedanje informativne in promocijske aktivnosti bodo nadgrajene, še nadalje bodo osrednjo vlogo igrale 

energetsko svetovalna mreža ENSVET in Eko sklad za promocijo URE v gospodinjstvih, nov agent Borzen za 

promocijo URE na področju električne energije, lokalne energetske agencije v občinah ter Služba vlade za 

podnebne spremembe in Ministrstvo za gospodarstvo (MG) pri splošni promocije URE in informiranjem o 

državnih spodbudah. Njihove aktivnosti bodo nadgrajene s sistematičnimi promocijskimi shemami za različne 

ciljne skupine in s podporo za povezovanje njihovih aktivnosti.  

Ocenjena vrednost javnih sredstev, potrebnih za izvedbo novele AN URE 2 v obdobju 2011 - 2016 znaša 798 mio EUR, 

kar je precej več kot sprva predvideno v AN URE 1. V obdobju po sprejetju prvega akcijskega načrta so bile sprejete 

nove usmeritve na področju OVE in URE na ravni Evropske unije in Slovenije, ki zahtevajo dodatne aktivnosti pri 

izvajanju ukrepov URE in OVE za doseganje novih ciljev URE in doseganje 25 % deleža obnovljivih virov energije v 

končni rabi energije do leta 2020. Načrtovan je večji obseg spodbud za socialno šibka gospodinjstva, v javnem sektorju 

zaradi novih zahtev direktive o energetski učinkovitosti stavb in za gospodarstvo, zaradi bistvenega vpliva, ki ga imajo 

lahko ukrepi URE na izhod iz aktualne finančne in gospodarske krize in pričakovanih pozitivnih učinkov na 

konkurenčnost gospodarstva, ter zato, da bi sočasno s spodbujanje URE dosegli tudi druge razvojne cilje države. V 

programu so vključeni in prikazani tudi ukrepi, ki so skupni ukrepi programov AN OVE in AN URE 2 in niso potrebna 

dodatna javna sredstva. 

Zagotovljeni viri javnih sredstev za financiranje AN URE 2 so dodatki in prispevki za energetsko učinkovitost, sredstva 

Kohezijskega sklada EU v višini 190 mio EUR za obdobje 2007 – 2013, in dodatek za spodbujanje proizvodnje električne 

energije iz OVE in v SPTE. Predvideni so dodatni novi viri financiranja AN URE 2 iz sredstev kohezijske politike EU v 

finančni perspektivi 2014 do 2020, podnebnega sklada oz. prihodkov iz avkcij v okviru evropske sheme za trgovanje z 
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emisijskimi kuponi ter novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije (ukrep v okviru 

AN OVE).  

1.2 Energetska učinkovitost v luči trendov razvoja 

V obdobju 1992 do 2009 se je raba končne energije v Sloveniji povečala za 43 %, Slika 1. Največ je k rasti prispevala 

raba končne energije v prometu, ki se je v istem obdobju povečala za 110 %. Danes je delež prometa v rabi končne 

energije že 40-odstoten. Promet beleži stalno rast z izjemo padca rabe leta 1998 zaradi ukrepov Italije za zmanjšanje 

maloobmejnih nakupov goriv. Na povečanje rabe končne energije v prometu sta zelo vplivala vstop v EU leta 2004 in 

širitev EU leta 2007 in s tem povezano povečanje tranzitnega prometa.  

Leta 1992 je največ končne energije porabila industrija (predelovalne dejavnosti in gradbeništvo), 36 %, leta 2009 je 

bila s 27-odstotnim deležem na drugem mestu. Raba končne energije v industriji se zmanjšuje od leta 2006 in je danes 

za 8 % višja kot leta 1992. V gospodinjstvih je opazen trend zmanjšanja končne porabe že od leta 2003. 

  

Slika 1: Gibanje rabe končne energije in po sektorjih v obdobju od leta 1992 do leta 2009 

Energetska intenzivnost se v Sloveniji izboljšuje nekoliko hitreje kot v povprečju EU-27. Medtem ko se je v obdobju od 

leta 1995 do leta 2009 skupna raba primarne energije povečala za 14 %, se je bruto domači proizvod povečal za skoraj 

šestdeset odstotkov (59 % v obdobju, 3,4 % v povprečju na leto), Slika 2. Dosežen je bil očiten razklop med rastjo 

gospodarske aktivnosti in rastjo skupne rabe primarne energije. Energetska intenzivnost se je v Sloveniji izboljševala 

hitreje kot v EU-27 v tem obdobju (v Sloveniji za 2,4 % letno, v povprečju EU-27 pa za 1,7 % letno). 

  

Slika 2: Izboljšanje energetske intenzivnosti v Sloveniji v primerjavi z EU-27 
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1.3 Pregled ciljev in doseženih prihrankov energije 

Energetska učinkovitost je izjemnega pomena – tudi za zagotavljanje drugih ciljev energetske politike in širših 

razvojnih ciljev države zlasti zaradi potenciala za izboljšanje konkurenčnosti družbe, zelene rasti in kakovosti bivanja. 

Energetska učinkovitost je med najbolj stroškovno učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov in doseganja 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bilanci bruto rabe končne 

energije. Cilj Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 je skladno s 4. členom 

Direktive 2006/32/ES doseči 9-odstotni prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo 

ukrepe za učinkovito rabo energije, energetske storitve in razvoj energetsko učinkovitih tehnologij in izdelkov. Cilji so 

usklajeni z veljavno Resolucijo o nacionalnem energetskem programu in drugimi politikami v državi.  

Ciljni 9-odstotni prihranek končne energije znaša 4.261 GWh v letu 2016 na podlagi pretekle rabe končne energije, 

določen je bil v AN URE 1 skladno z zahtevami direktive, in je v AN URE 2 ohranjen. Povprečni letni prihranek končne 

energije v devetletnem obdobju znaša 473 GWh. Kot eden od kazalnikov uspešnosti izvajanja AN URE 1, je bil 

opredeljen vmesni ciljni prihranek končne energije v obdobju 2008 – 2010, in sicer 1.184 GWh oz. 2,5 %, Tabela 1. 

Tabela 1: Ciljni in doseženi prihranki končne energije ter projekcije 

Prihranki 
Cilj Dosežen prihranek 

[GWh] [%] [GWh] [%] 

Prihranek končne energije 2008 – 2016 4.261 9   

Vmesni prihranek končne energije do 2010 1.184 2,5 1.174 2,5 

- prihranki 2008 – 2010   831 1,7 

o gospodinjstva, terciarni sektor, večsektorski ukrepi 
(metoda od spodaj navzgor za obdobje 2008 – 2010) 

726
2
 1,5 531 1,1 

o promet in industrija  
(metoda od zgoraj navzdol za obdobje 2008 – 2009) 

458
2
 1,0 300

3
 0,6 

- zgodnje aktivnosti 
(metoda od spodaj navzgor za obdobje 1995 – 2007) 

  343 0,7 

 

V letu 2010 je dosežen prihranek končne energije v višini 1.174 GWh, kar znaša skoraj načrtovanih 2,5 % referenčne 

rabe končne energije. Ocena prihrankov je zelo konzervativne narave oziroma rigorozna, saj v večjem delu kot je 

priporočeno v okviru Direktive 2006/93/ES upošteva prihranke, ki so neposredna posledica aktivnih politik in 

ukrepov
4
; in sicer so z metodo od spodaj navzgor zajeti prihranki v gospodinjstvih, storitvenem in javnem sektorju ter 

prihranki doseženi z izvedbo večsektorskih ukrepov, ki predstavljajo 45 % povprečne rabe končne energije v 

referenčnem obdobju 2001 – 2005
5
. V sektorjih industrija in promet je ocenjena vrednost prihranka z metodo od 

zgoraj navzdol, pri čemer pa so upoštevani podatki za leto 2009, ker za leto 2010 v času priprave izračunov še ni bilo 

na voljo statističnih podatkov.  

Vmesni cilj leta 2010 je bil dosežen ob upoštevanju tudi zgodnjih aktivnosti v obdobju od leta 1995 do leta 2007. 

Pričakuje se, da bo cilj leta 2016 z dosledno izvedbo vseh aktivnosti načrtovanih v AN URE 2 dosežen.  

  

                                                           
2
 V AN URE 1 ocenjene indikativne višine prihrankov, ki nimajo statusa sektorskih ciljev. 

3
 Izračun na osnovi statističnih podatkov za leto 2009. 

4 
 Učinki nekateri ukrepov v obdobju 2008 do 2010 niso bilo ocenjeni (npr. prihranki ukrepov, ki jih izvajajo javna podjetja za 

oskrbo s toploto v okviru svojih rednih dejavnosti, učinek dajatve na onesnaženje z emisijo CO2 na rabo energije v široki rabi, 
ukrepi učinkovite rabe energije v lokalnih skupnostih in drugih organizacijah javnega sektorja, ki so bili izvedeni brez finančne 
spodbude za URE ipd.).  

5
 V Prilogi IV Direktive je splošni okvir za merjenje in preverjanje prihrankov, v okviru katerega naj bi se v prvi fazi z metodami od 

spodaj navzgor zajelo 20 do 30 % letne porabe energije, ki jo ta direktiva pokriva. 
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V predlogu novega Nacionalnega energetskega programa do leta 2030 (NEP) je energetska učinkovitost prepoznana 

kot eno prednostnih področij razvoja energetike, podobno tudi v osnutku dokumenta Podnebne strategije do leta 

2050, kjer je URE prepoznana tudi kot pomemben element prilagajanja na podnebne spremembe. Osnutek predloga 

NEP načrtuje zelo konkretne cilje, usmeritve in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti skladno z ambicijami EU. 

Predlagani so naslednji cilji Slovenije do leta 2020: 

 izboljšanje učinkovitosti rabe energije za 20 %; 

 zmanjšanje končne rabe energije brez prometa za 7 % glede na leto 2008; 

 obvladati rast končne rabe električne energije na ne več kot 7 % glede na leto 2008; 

 zagotoviti 100-odstoten delež skoraj nič energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v 

javnem sektorju do leta 2018; 

 zagotoviti letno 3-odstoten delež prenove stavb v javnem sektorju od leta 2014 dalje.  
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2 PRIHRANKI PRIMARNE ENERGIJE 

2.1 Cilji in projekcije rabe primarne energije 

2.1.1 Cilji 

Energetsko politiko Slovenije opredeljujejo EZ, Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) ter drugi 

strateški dokumenti (glej poglavje 2.2). V javni obravnavi je nov Nacionalni energetski program (NEP), ki bo 

predvidoma sprejet leta 2011. 

Cilji razvoja Slovenije na področju energetike so zagotavljanje: (1) okoljske trajnosti in boj proti podnebnim 

spremembam, (2) zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvam in (3) konkurenčnosti gospodarstva, družbe 

in razpoložljive ter dostopne energije ter (4) zagotavljanje socialne kohezivnosti, kot je predlagano v predlogu novele 

NEP.  

Operativni cilji Slovenije za izboljšanje energetske učinkovitosti so zastavljeni na ravni končne energije. Slovenija ne 

postavlja za cilj količinske omejitve rabe primarne energije, saj bi to lahko omejilo izbiro energetske mešanice, zlasti 

izbor nizkoogljičnih tehnologij
6
.  

2.1.2 Projekcije oskrbe s primarno energijo 

Oskrba s primarno energijo se je po največji vrednosti leta 2008 znižala, zaradi gospodarske krize, in je leta 2009 

znašala 289 PJ, Slika 3. Projekcije kažejo
7
, da se bo v obdobju 2008-2020 oskrba z energijo zmanjšala s povprečno letno 

stopnjo -0,5 %/leto, Tabela 2. Pričakuje se, da bo leta 2020 dosežena vrednost 302 PJ, kar je za 5,7 % manj kot leta 

2008. 

V obdobju 2000 – 2008 je bila povprečna letna rast oskrbe z energijo 2,3 %, kar je znatno več od rasti v projekcijah. 

Tabela 2: Projekcije oskrbe s primarno energijo 

Raba primarne energije [PJ] Letna rast Indeks rasti rabe 

2008 2010
8
 2016 2020 2008-2010 2008-2016 2008-2020 2016/2008 2020/2008 

323,0 291,7 297,8 302,0 -4,6 % -0,9 % -0,5 % 93,0 94,3 

Vir: IJS-CEU 

 

                                                           
6 

Cilj na ravni primarne energije bi omejil nadaljnji razvoj oskrbe z energijo v državi pri izbiri energetske mešanice in oviral 

poslovne subjekte pri nastopu na enotnem energetskem trgu. Ob dejstvu, da je slovenski elektroenergetski sistem izrazito 
majhen (skupna moč na pragu vseh elektrarn je leta 2010 znašala le 3,34 GWe) je že ob treh prevladujočih virih v energetski 
mešanici posamezen vir zastopan z okrog 1 GWe moči. Torej bi omejevanje rabe na ravni primarne energije lahko neposredno 
vplivalo na izbiro virov v energetski mešanici in tudi neposredno celo na odločitve o velikosti novih enot, s tem pa na 
rentabilnost proizvodnje (omejilo bi izbiro dobaviteljev opreme ipd.), poslovnim subjektom bi s tem otežilo delovanje na 
enotnem trgu EU. Za določene tehnologije ni na voljo komercialno dostopnih majhnih enot. Slovenija v svoji razvojni strategiji 
zato ne postavlja količinskih omejitev za rabo primarne energije, da ne bi omejila izbire nizkoogljičnih tehnologij za proizvodnjo 
električne energije. Slovenija je svoje cilje opredelila na ravni končne energije. Na ravni primarne energije (PE) bi bilo možno 
postaviti cilje le pod določenimi pogoji, npr. v kolikor se v bilanci primarne energije upošteva korigirano vrednost oskrbe s 
primarno energijo PE (korigirano glede na osnovno definicijo primarne energije po OECD/EUROSTAT) in sicer tako, da se izvoz 
električne energije upošteva z ustreznim korekcijskih faktorjem (oz. se obravnava na ravni primarne energije). 

7 
IJS CEU, Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 – Rezultati, 2011, 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Zelena_knjiga_NEP_2009/NEP_2010_2030/NEP__DB_Rez
ult.pdf  

8
 Modelska ocena. 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Zelena_knjiga_NEP_2009/NEP_2010_2030/NEP__DB_Rezult.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Zelena_knjiga_NEP_2009/NEP_2010_2030/NEP__DB_Rezult.pdf
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Slika 3: Oskrba z energijo v obdobju 2000-2008 ter projekcije do leta 2020 

Projekcije kažejo, da se bo raba trdnih in tekočih goriv zmanjšala, raba zemeljskega plina in OVE, pa se bo povečala. 

Leta 2020 se po projekcijah glede na leto 2008 bo porabilo za 52 % več zemeljskega plina in za 72 % več OVE. To bo 

vplivalo na tudi na zmanjšanje deleža trdnih in tekočih goriv, po drugi strani pa na povečanje deleža zemeljskega plina 

in OVE. 

2.2 Strategije, ki vplivajo na varčevanje s primarno energijo 

Programski dokumenti dolgoročnega načrtovanja v Sloveniji, ki bistveno vplivajo na učinkovito rabo primarne energije, 

so navedeni po področjih, in sicer: energija, promet, prostor in stavbe, okolje in razvoj, Tabela 3. 

Država izvaja energetsko politiko opredeljeno v Resoluciji o nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 

(ReNEP), v javni obravnavi pa je že osnutek novega programa. Za dolgoročno načrtovanje ciljev, usmeritev in aktivnosti 

na področju URE je najpomembnejši temelj Energetski zakon, ki med osnovne usmeritve energetske politike države 

uvršča zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov energije pred oskrbo iz 

neobnovljivih virov energije. Cilji in mehanizmi iz ReNEP za spodbujanje URE so bili dopolnjeni in nadgrajeni z AN 

URE 1, sprejetim 2008. Področje učinkovite rabe energije je izjemno pomembno tudi za stroškovno učinkovitost 

izvajanja AN OVE in doseganje cilja 25-odstotnega deleža OVE do leta 2020.  

Izvajanje ReNEP je sicer zaostajalo, a so bili do leta 2010 pripravljeni vsi podzakonski akti, ki omogočajo izvajanje 

načrtovanih mehanizmov za spodbujanje URE iz ReNEP, manjka še ustrezna ureditev področij zelenega javnega 

naročanja in spodbujanja energetskih storitev načrtovanih v AN URE 1. Financiranje spodbujanja URE v načrtovanem 

obsegu je bilo vzpostavljeno šele s financiranjem ukrepov URE iz Kohezijskega sklada EU v višini 190 mio EUR za 

obdobje 2007 – 2013
9
, s prenovo sheme podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE leta 2009 ter z 

novo shemo za izvajanje programov dobaviteljev energije za URE pri končnih odjemalcih.  

  

                                                           
9
 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 zagotavlja sredstva za financiranje 

ukrepov na področjih: energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v javnem sektorju, učinkovita raba električne energije v 
industriji, gospodinjstvih in javnem sektorju; inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo ter demonstracijski in vzorčni 
projekti ter programi energetskega svetovanja, informiranja in usposabljanja porabnikov energije, potencialnih investitorjev, 
ponudnikov energetskih storitev ter drugih ciljnih skupin ter nekaj ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe energije v prometu - 
vsi ukrepi, ki se nanašajo na končno rabo energije so bili v celoti povzeti v AN URE 1 do leta 2010.  
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Osnutek novega Nacionalnega energetskega programa do leta 2030 – Aktivno ravnanje z energijo v pripravi 

zastavlja cilje, usmerja razvoj in načrtuje izvedbene aktivnosti v obsegu, ki bodo omogočili 20-odstotno izboljšanje 

učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno izboljšanje do leta 2030. Za povečanje zanesljivosti oskrbe in 

konkurenčnosti družbe ter postopen prehod v nizkoogljično družbo predlog NEP opredeljuje prednostna področja 

razvoja energetike: učinkovito rabo energije, izrabo obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih elektroenergetskih 

omrežij.  

Za ukrepe URE v prometu, ki se nanašajo na izbiro načina transporta, spodbujanja javnega prometa ter obvladovanje 

rasti prometnega dela, so strateške in programske podlage v državi bistveno prešibke, kljub dejstvu da so učinkovita 

raba energije in čisto okolje visoko na prednostni listi splošnih ciljev Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije. 

Deloma bo ta vrzel zapolnjena v okviru podnebne politike v pripravi. 

V pripravi je strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, ki bo opredelila usmeritve in sektorske 

cilje do leta 2050. Zagotovila naj bi okvir za zmanjšanje emisij TGP, trajnostno rabo virov in zeleno rast. Deklaracija 

državnega zbora o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb nalaga vladi 

RS, da s pripravo Strategije razvoja Slovenije do leta 2020 kot osrednji razvojni cilj zastavi prehod v nizkoogljično 

družbo in družbo trajnostnega razvoja. V Slovenski izhodni strategiji 2010 – 2013 so ukrepi URE in OVE prepoznani 

tudi kot element socialne politike in dviga konkurenčnosti posameznih dejavnosti, kar je tudi omogočilo zagotovitev 

sredstev za izvajanje programov URE. Nacionalni reformni program 2011 – 2012, opredeljuje nacionalno strategijo 

uresničevanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast in opredeljuje programske ukrepe, ki 

so že vključeni tudi v proračunih za 2011 in 2012. Določa državne razvojne prioritete, na področju energetske politike 

so to: učinkovita raba energije, posodabljanje električnega omrežja in proizvodnja električne energije in toplote iz OVE 

ter v procesih SPTE, in sicer v vseh sektorjih. 

Kakovostne usmeritve za energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje daje Odlok o strategiji prostorskega razvoja 

Slovenije, tako glede razvoja energetske infrastrukture, kot tudi pri prenovi in revitalizaciji mest, razvoju mest in 

drugih naselij ter podeželja, bistveno šibkeje pa usmerja razvoj v trajnostno mobilnost. 

Mesta in lokalne skupnosti imajo večinoma sprejete svoje lokalne energetske koncepte s pomembnim poudarkom na 

učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, v prihodnje pa bo vzpostavljena še večja povezava med lokalnimi 

energetskimi koncepti in prostorskim načrtovanjem na ravni občin.  

V pripravi je nov stanovanjski program, napovedano je, da bo eden ključnih poudarkov programa tudi energetsko 

učinkovita gradnja. Strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem države iz leta 2009 sicer usmerja k učinkoviti 

rabi energije v stavbah v državni lasti za zmanjšanje stroškov za rabo energije, vendar zakonske podlage, ki so bile po 

tej strategiji pripravljene ne sledijo v zadostni meri tej usmeritvi.  

Akcijski načrt za zeleno javno naročanje 2009 – 2012 načrtuje pripravo uredbe za zeleno javno naročanje in aktivnosti 

v podporo pri njeni implementaciji, a potenciala na področju energetske učinkovitosti osnutki pravnih aktov trenutno 

še ne zajemajo ustrezno. 
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Tabela 3: Seznam programskih dokumentov dolgoročnega načrtovanja 

ENERGIJA  

Sprejeti 
dokumenti 

- Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP), Državni zbor, 2004, izvajanje vodi: MG  

V pripravi - Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 - Aktivno ravnanje z energijo (NEP), nosilec priprave: MG  
- Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, nosilec priprave: AUKN in Sektorska politika upravljanja kapitalskih naložb 

države - energetika, nosilec priprave: MG  

Operativni 
programi 

- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE 1), Vlada RS, januar 2008, izvajanje vodi: 
MG  

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 (OP ROPI), prednostno področje trajnostna 
energija, Vlada RS, februar 2007, izvajanje za področje trajnostna energija vodi: MG  

- Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN OVE), Vlada RS, 2010, izvajanje vodi: MG 

PROMET 

Sprejeti 
dokumenti 

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS) (Intermodalnost: čas za sinergijo), Državni zbor, maj 2006, Izvajanje 
vodi: MzP. 

PROSTOR IN STAVBE 

Sprejeti 
dokumenti 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS), Državni zbor, junij 2004, izvajanje vodi: MOP  
- Nacionalni stanovanjski program (NPSta), Državni zbor, 2000, izvajanje vodi: MOP  
- Strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem države, Ministrstvo za javno upravo, 2009, izvajanje vodi: MJU  

V pripravi - Stanovanjski program, nosilec priprave: MOP 

OKOLJE 

Sprejeti 
dokumenti 

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO), Državni zbor, 2004, izvajanje vodi: MOP  

V pripravi - Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, pripravo vodi: SVPS  

Operativni 
programi 

- Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1), Vlada RS, julij 2030, izvajanje vodi: MOP  
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10 (OP PM10), Vlada RS, november 2009, izvajanje vodi: 

MOP  
- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka - Revizija operativnega programa 

doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 2005 (OP NEC), Vlada RS, januar 2007, izvajanje 
vodi: MOP  

- Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012 (AN ZeJN), Vlada RS, maj 2009, izvajanje vodi: SVREZ 

RAZVOJ 

Sprejeti 
dokumenti 

- Nacionalni reformni program 2011 – 2012 (NRP), april 2011, Vlada RS, izvajanje vodi: SVREZ  
- Slovenska izhodna strategija 2011 – 2013, februar 2010, Vlada RS, izvajanje vodi: SVREZ  
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 – 2020 (ReRIS11-20), Državni zbor, 2011, izvajanje vodi: MVZT  

V pripravi - Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2013 – 2020, pripravo vodi: SVREZ 

 

2.3 Ukrepi za doseganje prihrankov primarne energije 

V dosedanjem razvoju elektroenergetskega sektorja je Slovenija uspela doseči uravnoteženo strukturo primarnih virov 

za proizvodnjo električne energije (premog, vodna energija, jedrska energija) ter ima odprte možnosti nadaljnje 

diverzifikacije virov. V prihodnosti je na področju proizvodnje električne energije največji izziv postopen prehod na 

nizkoogljične vire pri oskrbi z energijo. Zaradi zastarelosti in posledično nizkih izkoristkov je v naslednjih letih potrebno  

nadomestiti večino obstoječih termoenergetskih objektov z novejšimi in učinkovitejšimi enotami na čistejša goriva.  

2.3.1 Ukrepi na področju oskrbe z energijo 

Električna energija 

Proizvodnja električne energije v termoenergetskih objektih z električno močjo nad 10 MW poteka v Sloveniji na štirih 

energetskih lokacijah: Šoštanj, Brestanica, Trbovlje in Ljubljana. Izgradnja novih proizvodnih enot bo prednostno 

usmerjena na obstoječe lokacije termoelektrarn, toplarn in industrijske lokacije, ki so s stališča rabe prostora, 

razpoložljive infrastrukture, kadrovskih potencialov, družbene sprejemljivosti in vpetosti v elektroenergetsko omrežje 

za prenos električne energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije.  

NEP usmerja izgradnjo novih objektov prednostno v izkoriščanje OVE, SPTE z visokim izkoristkom in v izključno 

uporabo BAT tehnologij. Strateška usmeritev Republike Slovenije, ki je povzeta iz predloga NEP, na področju 

proizvodnje električne energije v termoelektrarnah in termoelektrarnah toplarnah je postavitev nadomestnih 

proizvodnih objektov, ki bodo uporabljali ekološko sprejemljiva goriva (predvsem z delnim prehodom na zemeljski 

plin), prednostno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.  
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Cilj je tudi večja uporaba lesne biomase vendar prednostno v SPTE, tudi v sosežigu. Med cilji podprogramov NEP je 

tudi zagotoviti 18-odstoten delež SPTE v bruto rabi končne energije do leta 2020 in 23-odstoten delež do leta 2030 ter 

zagotovitev 40-odstotnega deleža proizvodnje električne energije iz OVE v rabi bruto končne električne energije do 

leta 2020 in 53-odstotnega deleža OVE do leta 2030 kar bo prispevalo tudi k izboljšanju učinkovitosti rabe energije v 

transformacijah. 

Izkoriščanje vodne energije v Sloveniji ima zelo bogato in dolgo tradicijo. Med tem, ko sta reki Drava in Soča 

energetsko že primerno izkoriščeni, ostaja reka Sava med večjimi potenciali za povečanje proizvodnje električne 

energije iz obnovljivih virov energije. Skladno z usmeritvam k prednostni izrabi OVE je v predlogu novega NEP 

predvidena prenova treh obstoječih hidroelektrarn (HE) - dodatnih 36 MWe v obdobju 2013 – 2022, dokončanje verige 

treh HE na spodnji Savi (110°MWe v obdobju 2013 – 2018), izgradnja črpalne hidroelektrarne (ČHE) 400 MWe leta 

2018, verige HE na Srednji Savi (78 MWe do leta 2020 in dodatnih 162 MWe do leta 2030). 

V predlaganem scenariju razvoja energetike, ki je povzet iz osnutka novega NEP, se raba energije v transformacijah 

zaradi povečevanja proizvodnje električne energije in daljinske toplote, kar je tudi posledica povečevanja rabe končne 

energije, do leta 2025 povečuje, Slika 4. V letu 2030 se raba energije v transformacijah zaradi zaustavitve bloka 5 v 

TEŠ, v primerjavi z letom 2025, nekoliko zniža. Povprečna letna stopnja rasti rabe energije v transformacijah do leta 

2020 znaša 0,4 % letno oziroma 0,3 % letno do leta 2030. Pomembno je poudariti, da se v celotnem obdobju od leta 

2010 do 2030 zaradi izgradnje novih in izstopa starih in neučinkovitih enot za proizvodnjo električne energije in 

daljinske toplote bistveno povečuje učinkovitost in okoljska spremenljivost pretvorbe energije v transformacijah. V 

predlaganem scenariju razvoja energetike, ki je povzet iz predloga novega NEP, se skupna proizvodnja električne 

energije glede na leto 2008 do leta 2020 poveča za 25 %, istočasno zaradi povečanja učinkovitosti pretvorbe energije 

se raba energije v transformacijah poveča samo za okrog 5 %. 

 

Slika 4: Raba energije v transformacijah – predlagani scenarij razvoja energetike (osnutek NEP) 

Struktura rabe energije v transformacijah se v primerjavi z letom 2008 v predlaganem scenariju, ki povzet iz osnutka 

novega NEP, do leta 2020 občutno spremeni. V predlaganem scenariju oskrbe z električno energijo se ob postopnem 

znižanju deleža premoga in jedrskega goriva povečuje delež zemeljskega plina (do leta 2020 na okrog 14 % in do leta 

2030 na okrog 16 %) ter OVE (do leta 2020 na okrog 19 % in do leta 2030 na okrog 26 %), tako da je struktura do leta 

2020 v primerjavi z izhodiščnim letom 2008 bolj uravnotežena (premog, jedrsko gorivo ter zemeljski plin in OVE), do 

leta 2030 pa se delež zemeljskega plina in OVE poveča na 42 % (16 % leta 2008), kot prikazuje Slika 5.  
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Slika 5: Struktura rabe energije v transformacijah – predlagani scenarij razvoja energetike (osnutek NEP) 

Za doseganje zgoraj opisanega scenarija sta najbolj pomembna učinkovito umeščanje v prostor novih energetskih 

objektov ter transparentno izvajanje sprejetih investicijskih programov za nadomestitev proizvodnih naprav, ki bodo 

prenehale z obratovanjem. 

2.3.2 Ukrepi na področju distribucije in prenosa energije 

Električna energija 

Osnutek novega NEP uvršča razvoj in izgradnjo aktivnih omrežij za distribucijo električne energije v podporo večji 

učinkovitosti rabe in razpršeni proizvodnji električne energije med svoja prednostna področja. Po podatkih iz leta 2008 

so znašale izgube v prenosu in distribuciji električne energije 810 GWh
10

 oziroma 6 % rabe končne električne energije v 

Sloveniji. V predlogu NEP so predstavljene smernice in ukrepi, ki bi morali zagotoviti nadaljnji razvoj prenosnega in 

distribucijskega elektroenergetskega omrežja ter kljub večji proizvodnji električne energije omogočiti obvladovanje 

izgub v omrežju in najmanj ohranjanje doseženega stanja iz leta 2008. Predlagane smernice in ukrepe iz NEP bosta 

Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije in Sistemski operater distribucijskega omrežja električne 

energije operacionalizirala skozi svoje razvojne načrte. 

Toplota 

Po podatkih iz leta 2008 so izgube v distribuciji daljinske toplote znašale 368 GWh
5
 oziroma okrog 14 % bruto 

proizvedene toplote v sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji. V osnutku NEP so predstavljene smernice in ukrepi, ki 

bodo zagotovili pogoje za učinkovito izvajanje vseh aktivnosti v cilju zmanjševanja izgub v sistemih daljinskega 

ogrevanja. Predlagane smernice in ukrepe iz NEP bodo lokalni dobavitelji daljinske toplote operacionalizirali skozi 

svoje razvojne načrte. V razvojnih načrtih je potrebno opredeliti načine financiranja ukrepov za sanacijo izgub v 

sistemih za distribucijo daljinske toplote, ki ne bi smeli bremeniti končnega odjemalca. 

  

                                                           
10

 Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2008, Javna agencija Republike Slovenije za energijo, 2009 
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2.3.3 Drugi ukrepi 

Na strateškem nivoju v okviru Nacionalnega energetskega programa so med možnimi ukrepi za zmanjševanje rabe 

energije in emisij TGP v industriji (ETS sektor), z uvajanjem sistemov za upravljanje z energijo, zaposlovanjem 

energetskih menedžerjev in finančnimi spodbudami oziroma oprostitvami plačila dajatev in prispevkov. Ti mehanizmi 

bodo skupaj z mehanizmom trgovanja z emisijami predvidoma spodbudili naslednje tehnološke ukrepe URE v ETS 

sektorju: 

 termični procesi pri proizvodnji papirja - zmanjšanje specifične rabe toplote (znižanje povprečne 

intenzivnosti za več kot 30 %) in uvajanjem dodatnih ukrepov - rekuperacija odpadne toplote, povečevanje 

proizvodnje (zniževanje specifične rabe zaradi večje zasedenosti naprav), tehnološke posodobitve (zamenjava 

in modernizacija papirnih strojev) in drugi organizacijski ukrepi; 

 industrijski kotli - izvedba ukrepov za povečanje izkoristkov za 2 do 6 % in zamenjava kotlov (zamenjava 

starih in vgradnja novih kotlov na lesno biomaso, ohranitev sedanjega tržnega deleža daljinske toplote (15 %), 

izkoriščanje odpadne toplote in uporaba različnih toplotnih črpalk); 

 povečan obseg industrijske soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom - 

nadomeščanje obstoječih starih parnih postrojev s prigraditvijo plinskih turbin ter novi postroji s plinskimi 

turbinami in motorji ter novimi tehnologijami (ORC, gorivne celice idr.); 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti vseh ostalih procesov za 0,5 % letno zaradi izvedbe organizacijskih 

ukrepov, aktivnega upravljanja z energijo (Standard EN 16001, energetsko knjigovodstvo in ciljno spremljanje 

rabe energije), večje zasedenosti in tehnološke posodobitve proizvodnih naprav idr. 
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3 PRIHRANKI KONČNE ENERGIJE 

3.1 Cilji in doseženi prihranki končne energije 

Cilj Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016, ki je zastavljen v AN URE 1, 

skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES, je doseči 9-odstotni prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih 

instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije in energetske storitve. Ciljna vrednost prihranka končne 

energije je ocenjena glede na referenčno povprečno letno rabo končne energije v statističnem obdobju 2001–2005, ki 

je znašala 47.349 GWh
11

. Pri referenčni rabi končne energije se ne upošteva raba v napravah, ki lahko trgujejo s 

pravicami do emisije toplogrednih plinov (vključeni so v sistem trgovanja z emisijami). Doseženi prihranki končne 

energije za obdobje 2008 – 2010, v okviru izvedbe načrtovanih aktivnosti AN URE 1, so ovrednoteni v dveh poročilih
12

. 

Drugo poročilo, Poročilo o izvajanju Nacionalnega akcijskega načrta učinkovite rabe energije v obdobju 2008 – 2010 

(Priloga 1) je izhodišče za pripravo AN URE 2. 

3.1.1 Ciljni prihranki in napredek pri doseganju teh prihrankov 

Kot eden od kazalnikov uspešnosti izvajanja AN URE je opredeljen vmesni ciljni prihranek končne energije v obdobju 

2008 – 2010, ki znaša 1.184 GWh ali 2,5 % referenčne rabe končne energije.  

3.1.1.1 Doseganje vmesnega ciljnega prihranka končne energije za leto 2010 

V letu 2010 je znašal prihranek končne energije 1.174 GWh
13

, kar pomeni, da je Slovenija dosegla vmesni ciljni 

prihranek končne energije za obdobje 2008 – 2010, Tabela 4. Pri vrednotenju doseženih prihrankov so upoštevani tudi 

dolgoročni učinki zgodnjih aktivnosti v obdobju 1995 – 2007. 

Tabela 4: Prihranek končne energije v letu 2010 

 Ciljni prihranek Doseženi prihranek 

[GWh] [%] [GWh] [%] 

2010 (vmesno obdobje) 1.184 2,5 1.174 2,5 

 

3.1.1.2 Ciljni in pričakovani prihranek končne energije leta 2016 

Ciljni 9-odstotni prihranek končne energije bo dosežen v obdobju 2008 – 2016 in znaša 4.261 GWh, Tabela 5. Po 

prvem obdobju izvajanja AN URE cilj ni spremenjen
14

. Ciljni 9-odstotni prihranek končne energije leta 2016 bo dosežen 

z izvajanjem nadgrajenih ukrepov iz AN URE 1 ter novih ukrepov načrtovanih v AN URE 2. K temu dosežku bo dodatno 

prispevala tudi vrsta ukrepov, ki se izvajajo v okviru AN URE, predvsem horizontalni ukrepi, katerih učinke zaenkrat ni 

mogoče enoznačno ovrednotiti. 

  

                                                           
11

 Podatki o končni rabi energije temeljijo na podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). 
12

 Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v letu 2008, MOP, 2009 in Poročilo o izvajanju Nacionalnega akcijskega načrta učinkovite 

rabe energije v obdobju 2008 – 2010, MG, 2011 
13

 Ocena prihranka še ne vključuje doseženih prihrankov v letu 2010 za sektorja industrija in promet, saj v času priprave AN URE 2 

niso bili na razpolago statistični podatki potrebni za vrednotenje učinkov po metodi od zgoraj navzdol. 
14

 Vhodni statistični podatki za izračun 9 % ciljne vrednosti prihranka končne energije so bili po letu 2008 spremenjeni vendar so 

spremembe minimalne in ne vplivajo na zastavljeni cilj. 
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Tabela 5: Prihranek končne energije v letu 2016 

 Ciljni prihranki končne energije 

[GWh] [%] 

2016 (celotno obdobje) 4.261 9 

 

3.1.2 Drugi cilji na področju rabe končne energije 

Ključne cilje energetske politike opredeljuje Energetski zakon, podrobneje je strategija na področju rabe končne 

energije je opredeljena v Nacionalnem energetskem programu. V osnutku predloga NEP je opredeljenih več 

operativnih ciljev, ki bodo okrepili prizadevanja za izboljšanje energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost tudi 

bistveno prispeva k drugim ciljem energetske politike, še zlasti k izboljšanju konkurenčnosti, zanesljivosti in vplivom na 

okolje. 

Operativni cilji iz predloga NEP, ki bodo poleg cilja 20-odstotnega izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020, 

najbolj neposredno vplivali na učinkovito ravnanje z energijo v Sloveniji do leta 2030: 

 27-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2030 glede na leto 2008; 

 25-odstoten delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30-odstoten delež do leta 2030 bo 

prispeval tudi k učinkovitosti pretvorb v transformacijah in rabe končne energije; 

 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv
15

 do leta 2020 in 18-odstotno 

zmanjšanje do leta 2030 glede na leto 2008; 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do leta 2020 in za 46 odstotkov do leta 2030  glede na 

leto 2008; 

 zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 

2020 in v javnem sektorju do leta 2018; 

 zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven 45 % do leta 2030 in diverzifikacija virov oskrbe z energijo na enaki ali 

boljši ravni od sedanje; 

 nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov energije, 

dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. 

V osnutku predloga NEP so zastavljeni cilji podprogramov učinkovita raba končne energije, raba energije v prometu, 

lokalna oskrba z energijo, soproizvodnja toplote in električne energije, proizvodnja električne energije. 

Učinkovita raba končne energije: 

 zmanjšanje rabe končne energije brez prometa za več kot 7 odstotkov do leta 2020 glede na leto 2008 in 

ničelna rast rabe končne energije v obdobju od leta 2020 do leta 2030; 

 dosledno uveljavljanje URE kot prednostnega področja razvoja Slovenije ter spodbujanje gospodarske rasti in 

razvoja delovnih mest na področju energetske učinkovitosti; 

 obvladati rast rabe električne energije brez rabe v prometu tako, da bo rast manjša kot 5 % do leta 2020 in 

manjša kot 7 % do leta 2030 glede na rabo v letu 2008.  

Raba energije v prometu: 

 zmanjšanje rabe energije in emisij TGP z izboljšanjem učinkovitosti vozil in vožnje skladno z Uredbo (ES) št. 

443/2009; 

 zagotoviti 50-odstoten delež OVE za polnjenje električnih akumulatorskih vozil in vozil na vodik do leta 2015 

in 100-odstoten delež OVE do leta 2020 na javnih polnilnih mestih; 
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 V cilju zmanjšanja emisij TGP so vključene vse emisije iz zgorevanja goriv, tako iz virov, ki so predmet sprejetih mednarodnih 
obveznosti Slovenije (Kjotski protokol in Odločba 406/2009/ES) in iz virov, ki emisije zmanjšujejo v okviru evropske sheme za 
trgovanje z emisijami (Direktiva 2009/29/ES). Naveden cilj zmanjšanja se nanaša na ukrepe znotraj Slovenije. 
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 razvoj energetske in polnilne infrastrukture za učinkovito uporabo sodobnih, okolju prijaznejših vozil in sicer 

za električna akumulatorska vozila, za vozila na vodik in plinasta goriva. 

Lokalna oskrba z energijo:  

 povečanje pokritosti s sistemi daljinskega ogrevanja;  

 postopen prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v lokalni energetiki, tako da bo dosežen 80-

odstoten delež iz nizkoogljičnih virov do leta 2020: OVE, SPTE z visokim izkoristkom in odpadne toplote; 

 razvoj daljinske oskrbe s hladom: postavitev vsaj petih sistemov daljinskega hlajenja do leta 2015. 

Soproizvodnja toplote in električne energije: 

 zagotoviti 18-odstoten delež SPTE v bruto rabi končne energije do leta 2020 in 23-odstoten delež do leta 

2030; 

 doseganje ciljnega deleža SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja; 

 zagotoviti da nove in prenovljene stavbe kot vir toplote uporabljajo daljinsko toploto, OVE, SPTE ali odpadno 

toploto. 

Proizvodnja električne energije: 

 NEP usmerja proizvodnjo električne energije pri prenovah obstoječih termoenergetskih objektov v uporabo 

BAT tehnologije in energentov z nižjimi specifičnimi emisijami TGP ter tako prispeva k doseganju cilja EU v 

okviru ETS; 

 zagotovitev 40-odstotnega deleža proizvodnje električne energije iz OVE v rabi bruto končne električne 

energije do leta 2020 in 53-odstotnega deleža OVE do leta 2030 kar bo prispevalo tudi k izboljšanju 

učinkovitosti rabe energije v transformacijah. 

Zastavljeni cilji URE bodo pomembno prispevali k zmanjšanju uvozne odvisnosti, manjši energetski intenzivnosti 

gospodarstva in s tem k njegovi večji konkurenčnosti.  

3.2 Strategije na področju rabe končne energije 

Strategije na področju rabe končne energije so vključene v poglavju 2.2 v opisu strategij, ki vplivajo na varčevanje s 

primarno energijo.  

3.3 Ukrepi in prihranki končne energije 

3.3.1 Metodologija izračuna 

Prihranki, doseženi s posameznimi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti so določeni v skladu s 4. členom 

Direktive 2006/32/ES, pri čemer je upoštevan splošni okvir za meritve in preverjanje prihrankov energije iz Priloge IV 

Direktive 2006/32/ES. Prispevek posameznega ukrepa je tako upoštevan le, če zagotavlja prihranek, ki je v skladu s 

Prilogo IV, je jasno merljiv in preverljiv ali ocenljiv, in če njegov vpliv na prihranke energije ni že upoštevan v drugih 

posebnih ukrepih (dvojno štetje).  

Prihranki posameznih ukrepov so ovrednoteni bodisi po metodi na način od zgoraj navzdol bodisi po metodi na način 

od spodaj navzgor. Podatki, ki se uporabljajo za izračun prihrankov po obeh načinih vključujejo podatke in izračune na 

osnovi meritev ter podatke in izračune na osnovi ocen.  

Z metodo od zgoraj navzdol so ovrednoteni prihranki končne energije v obdobju 2008 – 2010 v gospodinjstvih, 

storitvenem in javnem sektorju ter prihranki doseženi z večsektorskimi ukrepi. Z enako metodo so ovrednoteni 

prihranki končne energije v obdobju 1995 – 2007, ki so rezultat izvedbe zgodnjih aktivnosti. Prihranki končne energije 

v gospodinjstvih, storitvenem in javnem sektorju znašajo 65 % prihrankov doseženih v letu 2010. Z metodo od zgoraj 

navzdol so ovrednoteni prihranki končne energije v obdobju 2008 – 2010 v industriji in prometu. Prihranki končne 

energije v industriji in prometu predstavljajo 35 % prihrankov doseženih doleta 2010. 
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Metode od spodaj navzgor 

Pri pripravi metod za posamezne ukrepe se je v največji možni meri sledilo priporočilom in smernicam osnutka 

računskih metod Evropske komisije
16

. Pri čemer je potrebno izpostaviti, da so nekatere od teh metod primerne za 

uporabo v Sloveniji v svoji izvorni obliki, druge zgolj na podlagi ustreznih prilagoditev (npr. uporaba nacionalnih 

vrednosti za določene parametre izračuna, itd.).  

Večina uporabljenih metod od spodaj navzgor je lastnih, saj je nabor metod Evropske komisije omejen, oziroma gre v 

nekaterih primerih za ukrepe oziroma instrumente, ki so specifični za Slovenijo. 

Okvirni pregled statusa uporabljenih metod, izbranih načinov izračuna in njihova usklajenost s priporočili in 

smernicami Evropske Komisije za ovrednotenje posameznih ukrepov, je podana v preglednici (PRILOGA 3). Podroben 

opis izračuna in uporabljenih parametrov vsake uporabljene metode, glede na predloge oziroma smernice Evropske 

Komisije, je podan v končnem poročilu »Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje 

učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije«, Priloga 2. 

Glavni viri podatkov za izračune prihrankov posameznih ukrepov po metodah od spodaj navzgor, ki so bila uporabljena 

v AN URE 2, so naslednji: 

 ministrstva MOP, MG in MŠŠ; 

 Eko sklad; 

 ARSO; 

 Lokalne energetske agencije; 

 Carinska uprava RS in  

 raziskava energetske učinkovitosti REUS 2011. 

Podatki so se pridobili bodisi na osnovi zahtevanih vnosov v prispelih vlogah za razpise, iz obveznih poročil o učinkih 

izvedenih ukrepov s strani prijaviteljev, statističnih podatkov o prodaji ali izvedenih raziskavah. Podrobnejši opis virov 

in podatkov je naveden v poročilu »Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010«. 

Nevarnost dvojnega štetja obstaja predvsem pri metodah energetskega svetovanja, ki pa v enačbah že vsebujejo 

korekcijske faktorje, ki izravnajo potencialno dvojno štetje učinkov ukrepa. Poleg tega je potencialna možnost večje 

napake zaradi dvojnega štetja tudi pri kombinaciji izračunov za posamezne sektorje v primeru kombiniranja metod od 

spodaj navzgor z metodami od zgoraj navzdol. Zato so bili v sektorju gospodinjstva in storitve vsi ukrepi ovrednoteni 

po metodi od spodaj navzgor, v industriji in prometu pa od zgoraj navzgor. Vse zgodnje aktivnosti so bile ocenjene po 

metodi od zgoraj navzdol.  

Metode od zgoraj navzdol  

Metode za oceno prihranka energije na način od zgoraj navzdol so zasnovane na podlagi agregiranih podatkov na ravni 

države, področja ali podpodročja posamezne obravnavane dejavnosti. Celotni prihranek energije vključuje prihranke 

zaradi neodvisnega napredka, vpliva spremembe cen, strukturnih sprememb, učinka predhodnih ukrepov in učinka 

povratnega delovanja ukrepov. Metode od zgoraj navzdol so izdelane na osnovi indikatorjev energetske učinkovitosti, 

ki so bili v preteklem obdobju razviti v okviru evropskih projektov (Odyssee – Mure). Metode so bile obravnavane in 

usklajene znotraj ekspertne skupine za metode od zgoraj navzdol pod okriljem Odbora Komisije za implementacijo 

ESD. Izbor metod temelji na (sedanji) razpoložljivosti podatkov v Sloveniji, kar omogoča njihovo uporabo.  

Posamezne metode so podrobno opisane v končnem poročilu »Metode za izračun prihrankov energije« in zajemajo 

naslednje prihranke: 
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 Priloga C (Recommendations on Measurement and Verification Methods in the Framework of Directive 2006/32/EC on Energy 

End-use Efficiency and Energy Services, preliminary draft, October 2010) 
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 prihranek energije v gospodinjstvih; 

 prihranek energije v storitvenem sektorju; 

 prihranek energije v prometu; 

 prihranek energije v predelovalnih dejavnostih. 

Za izračun prihranka energije po metodi od zgoraj navzdol se uporabljajo podatki Statističnega urada RS (SURS). V 

nekaterih primerih se uporabljajo izračunani podatki iz modelov za ugotavljanje rabe energije na nižjem nivoju (npr. 

poraba goriva v prometu po vrsta vozila: osebna, tovorna, poraba energije v gospodinjstvih po namenih: ogrevanje, 

kuhanje, gospodinjski aparati idr.). 

Metodi vrednotenja od zgoraj navzdol in potrebni podatki za izračun prihrankov energije v sektorjih industrija in 

promet so podani v prilogah, PRILOGA 2,  

PRILOGA 4 in PRILOGA 5. Izbiro metod od zgoraj navzdol za vrednotenje prihrankov končne energije v sektorjih 

industrija in promet je narekoval omejen obseg razpoložljivih vhodnih podatkov o izvedbi in učinkih ukrepov, ki so se 

izvajali v teh sektorjih, ki ni omogočal vrednotenja posameznega ukrepa. 

3.3.2 Ukrepi za doseganje prihrankov končne energije 

3.3.2.1 Ukrepi v gospodinjstvih 

Potenciali za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih so pri rabi energije za ogrevanje ter rabi električne energije. V 

tem sektorju je vrsta ukrepov za učinkovito rabo energije stroškovno učinkovitih, a njihovo izvedbo preprečuje vrsta 

ovir. To so zlasti finančne ovire pri zagotavljanju sredstev za izvedbo investicij in uporabnikovo nepoznavanje možnosti 

in koristi učinkovite rabe energije. Predlagani nabor ukrepov (Tabela 6) je zato ciljno usmerjen tako, da se čim bolj 

izkoristijo priložnosti za učinkovito rabo energije v tem sektorju. Paket finančnih spodbud pokriva naslednje programe: 

 Spodbude za energetsko učinkovite obnovo in trajnostno gradnjo stavb. Program zajema spodbujanje 

energetske sanacije stavb (toplotno izolacija fasad, toplotno izolacijo podstrešij, zamenjavo oken), gradnjo 

nizkoenergijskih stavb ter gradnjo pasivnih stavb (ukrep G.1); 

 Spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme (ukrep G.2); 

 Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki (ukrep G.3). 

Pomembno vlogo pri spodbujanju učinkovite rabe energije v gospodinjskem sektorju imajo zakonodajni ukrepi, in sicer 

večsektorski ukrep V.3 »Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav ter minimalne zahteve« in 

horizontalni ukrep H.1 »Predpis o učinkoviti rabi energije v stavbah« (ukrepa sta predstavljena v poglavjih 3.3.2.7 in 

3.3.2.8). Pomemben ukrep v večstanovanjskih stavbah je ukrep G.4 »Obvezna delitev stroškov za toploto v 

večstanovanjskih stavbah« - po energetskem zakonu). K doseganju ciljev URE v gospodinjstvih dodatno prispeva 

zagotovljeno svetovanje in informiranje (ukrep G.5 »Energetsko svetovalno mreža za občane«). 

Učinki ukrepov v sektorju gospodinjstva so bili ocenjeni po metodi od spodaj navzgor. Učinek finančnih spodbud je bil 

ovrednoten na podlagi podatkov o spodbujenih ukrepih Eko sklada, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za 

gospodarstvo z uporabo predpisanih metod. V nekaterih primerih je bila delitev na ukrep G.1 in G.2 nemogoča. V 

primeru celovite obnove stanovanjske stavbe je namreč učinek obnove stavbe ter menjave ogrevalne naprave ocenjen 

skupaj. Celoten učinek ukrepa je bil v tem primeru pripisan ukrepu G.1. Učinek obvezne ureditve delite stroškov za 

toploto je bil ocenjen na podlagi trenutnega deleža večstanovanjskih stavb, ki imajo to urejeno glede na izhodiščno 

leto. Prihranek zaradi izvajanja ukrepov v gospodinjstvih v obdobju 2008 - 2010 znaša 247 GWh, če upoštevamo še 

učinek energijskega označevanja gospodinjskih aparatov in drugih naprav ter minimalne zahteve, prihranek znaša 

396 GWh. 

Pri izračunu prihranka je mogoče upoštevati tudi t.i. »zgodnje aktivnosti«. V okviru tega so bili upoštevani prihranki 

izvedenih ukrepov na podlagi nepovratnih finančnih spodbud za investicije v URE (v letih 1996 - 2007), v OVE (v letih 
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2002 - 2007), kreditov z znižano obrestno mero (v letih 2002 - 2006) ter energetskega svetovanja v letih 1995 - 2005. 

Skupni prihranek znaša teh ukrepov 210 GWh.  

Skupni prihranek izvedenih ukrepov v gospodinjstvih z upoštevanjem »zgodnjih aktivnosti« leta 2016 znaša 

1.558 GWh.  

Projekcije kažejo, da bo do leta 2016 bo glede na 2010 dosežen dodaten prihranek 1.101 GWh. Skoraj polovico 

prihranka bodo prispevale finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, 27 % pa finančne 

spodbude za energijsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb.  

Tabela 6: Ukrepi v gospodinjstvih 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna raba končne 
energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 
energije v 
letu 2010 

[GWh] 

Pričakovani 
prihranki 
energije v 
letu 2016 

[GWh] 

G.1 Finančne spodbude za energetsko 
učinkovito obnovo in trajnostno 
gradnjo stanovanjskih stavb 

Raba energije za 
ogrevanje v stanovanjskih 
stavbah 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

zgodnje 
aktivnosti: 

61 
ukrepi 

2008-2010: 
76

17
 

439 

G.2 Finančne spodbude za energetsko 
učinkovite ogrevalne sisteme 

Raba energije za 
ogrevanje in toplo vodo v 
stanovanjskih stavbah 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

zgodnje 
aktivnosti: 

48 
ukrepi 

2008-2010: 
68 

629 

G.3 Shema učinkovite rabe za 
gospodinjstva z nizkimi prihodki 

Raba energije za 
ogrevanje in toplo vodo v 
stanovanjskih stavbah 

1.1.2010 – 
31.12.2016 

/ 64 

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

Raba energije za 
ogrevanje v 
večstanovanjskih 
stanovanjskih stavbah 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

ukrepi 
2008-2010: 

51 

88 

G.5 Energetsko svetovalna mreža za 
občane 

Raba energije v 
gospodinjstvih 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

zgodnje 
aktivnosti: 

99 
ukrepi 

2008-2010: 
52 

337 

Skupaj 457 1.558 

 

Primerjava doseženih skupnih prihrankov do leta 2010 s predvidenimi v AN URE 1 pokaže, da so bili le-ti preseženi za 

21 %
18

, pri čemer so med posameznimi ukrepi prisotna odstopanja. V AN URE 1 je bil za leto 2010 pričakovan 

prihranek 326 GWh, in sicer zaradi finančnih spodbud za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb 

84 GWh, finančnih spodbud za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme 17 GWh, finančnih spodbud za učinkovito 

rabo električne energije 153 GWh, sheme učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki 6 GWh ter 

energijskega označevanja gospodinjskih aparatov in drugih naprav 66 GWh. Učinek obvezne delitve in obračuna 

stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi ter energetsko svetovalne mreže za 

občane ni bil ocenjen. Najbolj opazno je odstopanje pri ukrepu finančne spodbude za učinkovito rabo električne 

energije, ki bi moral po AN URE 1 največ prispevati k prihranku v gospodinjstvih, vendar dejansko ni zaživel, ker 

sredstva niso bila zagotovljena. V AN URE 2 ta ukrep ni predviden, ker ocenjeni učinki energijskega označevanja ter 

minimalnih zahtev zadoščajo za načrtovano dinamiko doseganja končnega cilja, tako da dodatne spodbude za 
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 Učinek obeh ukrepov se prepleta, saj finančne spodbude za celovito obnovo stavb in izgradnjo nizkoenergijskih ali pasivnih 
stavb, vključujejo tudi zamenjavo kotla, vgradnjo solarnega sistema, itd. 

18
 Primerjan je učinek ukrepov izvedenih v letih 2008-2010, ker v AN URE 1 prihranek zaradi »zgodnjih aktivnosti« ni bil 

upoštevan. 
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predčasno zamenjavo aparatov niso potrebne, razen za ranljiva gospodinjstva. Ukrep G.3 »Shema učinkovite rabe za 

gospodinjstva z nizkimi prihodki« pa se bo v polnosti začel izvajati z zamikom.  

Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb 

(ukrep G.1) 

Finančne spodbude so v obliki kreditov z ugodno obrestno mero ter nepovratnih subvencij, Tabela 7. Eko sklad je v 

letih od 2002 do 2010 objavil več razpisov
19

 za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Krediti so bili namenjeni za: 

vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, rabo obnovljivih virov energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri 

obnovi stanovanjskih objektov, nakup energijsko učinkovitih naprav, novogradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš, 

obsežnejšo obnovo stanovanjskih objektov, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in nakup 

okolju prijaznih vozil. Ukrepi izvedeni na podlagi kreditov pred letom 2008 so bili upoštevani kot prihranki zaradi t.i. 

»zgodnje aktivnosti«. Skupni učinek teh ukrepov znaša 32,2 GWh, učinek ukrepov izvedenih s krediti v letih 2008 do 

2010 pa skupaj znaša 39,2 GWh. Nepovratne subvencije je v letih 2008, 2009 in 2010 podeljeval Eko sklad pred tem pa 

Agencija za učinkovito rabo energije (AURE) ter Ministrstvo za okolje in prostor. Učinek ukrepov zaradi »zgodnjih 

aktivnosti« znaša 78,4 GWh. Zajeti so ukrepi, ki so bili zaradi spodbud investicijam v ukrepe učinkovite rabe energije 

izvedeni v letih od 1996 – 2007. Spodbude investicijam v učinkovito rabo energije so prinesle 30,0 GWh prihranka, 

spodbude investicijam v obnovljive vire energije (sprejemniki sončne energije, toplotne črpalke, kotli na lesno 

biomaso) pa 48,4 GWh. Nepovratne subvencije Eko sklada so bile leta 2008 na voljo samo za solarne ogrevalne 

sisteme, celovito obnovo obstoječih stanovanjskih stavb
20

 ter novogradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Leta 2009 

je bil obseg ukrepov razširjen še na vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, celotno 

izolacija fasade pri obnovi obstoječe stanovanjske stavbe in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. Nabor 

spodbujenih ukrepov je bil leta 2010 dodatno razširjen na vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode 

in/ali centralno ogrevanje, vgradnjo sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru 

priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, toplotno izolacijo strehe oz. podstrešja pri obnovi eno ali 

dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, vgradnjo sistema 

prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje 

ogrevalnih sistemov ter vgradnjo sistema delitve stroškov za toploto. Učinek vseh ukrepov izvedenih v letih 2008, 2009 

in 2010 znaša 105,4 GWh.  

Leta 2009 sprejeta Uredba o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih zagotavlja sistematičen vir sredstev za 

podeljevanje nepovratnih subvencij, pri čemer nabor podeljevalcev poleg Eko sklada razširja tudi na velike dobavitelje 

električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, zemeljskega plina in tekočih goriv končnim odjemalcem
21

. 

Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme (ukrep G.2) 

Opis spodbud investicijam v energetsko učinkovite ogrevalne sisteme je vključen v opisu ukrepa G.1. Poleg 

nepovratnih subvencij navedenih v opisu ukrepa G.1 so bila v letih 2008 in 2009 razpisana tudi sredstva za investicije v 

povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb, in sicer za sisteme za delitev in obračun 

stroškov za toploto po dejanski porabi, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 

sistemov v večstanovanjskih stavbah s pričetkom gradnje pred letom 2003 ter toplotno zaščito večstanovanjskih stavb 

s pričetkom gradnje pred letom 1981, Tabela 8. Skupni prihranek zaradi teh ukrepov leta 2010 znaša 5,4 GWh. 

 

                                                           
19

  Opisani so razpisi za finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb (G.1) ter za 

finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme (G.2), saj sta oba ukrepa zajeta v enem razpisu. 
20

 Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva z energijsko varčnim, toplotna zaščita objekta in prenova ogrevalnega sistema z 

ustreznim ogrevalnim sistemom (kondenzacijski kotel, toplotna črpalka voda-voda ali zemlja-voda, kotel na lesno biomaso. 
21

 Dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno, ter dobavitelji električne energije, 

plina in tekočih goriv, ki dobavljajo najmanj 200 GWh energije letno. 
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Tabela 7: Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb (ukrep G.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti, Obveznosti energetskih podjetij, skladi 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Ukrep je namenjen energetski sanaciji ter gradnji nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb. V zvezi z energetsko sanacijo stavb se bo s tem 
ukrepom spodbujala izvedba toplotne izolacije fasad, podstrešij in drugih gradbenih elementov, zamenjava stavbnega pohištva in drugi ukrepi. 
Celovite sanacije bodo progresivno spodbujane. 

Ciljna raba končna energije - raba energije za ogrevanje v stanovanjskih stavbah 

Ciljna skupina - lastniki stanovanjskih stavb, upravniki objektov in investitorji v novogradnje ter obnovo stavb 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, zemeljskega plina in tekočih goriv, ter Eko sklad, so po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov pri končnih odjemalcih

22
, dolžni izvajati ukrepe učinkovite rabe energije, tako da letno dosežejo prihranek energije v višini najmanj 1 

odstotka letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu. Ukrepi so določeni v programih za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, ki jih je potrebno pripraviti za vsako leto posebej. Izvajanje programov preverja Eko sklad, na podlagi poročil. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 znaša 113 mio EUR. 
Viri financiranja: sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in k ceni goriv za povečanje 
energetske učinkovitosti. 

Izvajalec - veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, zemeljskega plina in tekočih goriv, ter Eko sklad 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo z metodo od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih. Uporabljene so metode za celovito obnovo 
stavb, gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb ter delno obnovo stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja). 

Prihranki doseženi v letu 2010 76 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2016 377 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 579 GWh 

Predpostavke V obdobju od 2010 do vključno leta 2016 bo s finančnimi spodbudami celovito saniranih dodatnih 3,7 mio m
2
 stanovanjskih površin v 

enostanovanjskih in 1,2 mio m
2
 v večstanovanjskih stavbah ter zgrajenih 0,2 mio m

2
 nizkoenergijskih oz. pasivnih stanovanjskih stavb. Obnovljene 

stavbe predstavljajo 8 % površin celotnega stavbnega fonda leta 2010, novozgrajene stavbe pa 3-odstotni prirast površin v obdobju 2011 - 2016. 
Celovite sanacije bodo progresivno spodbujane. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s standardi rabe energije v novozgrajenih in obnovljenih stavbah (PURES), k večjemu učinku pripomorejo obveščevalne kampanje 
ter svetovalna mreža (ENSVET). Pomemben je tudi učinek višanja cen goriv preko dodatkov/prispevkov oz. obdavčenja. 

 

  

                                                           
22

 Ur. l. RS, št. 114/2009 



 
27 

Tabela 8: Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme (ukrep G.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti, Obveznosti energetskih podjetij, skladi 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Ukrep je namenjen pospeševanju izvajanja ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje v stanovanjskih stavbah, in sicer: 

 zamenjavi neustreznih kotlovskih kapacitet z napravami z visokim izkoristkom: uporaba kondenzacijskih kotlov in modularnih kotlov; vgradnji 
specialnih kotlov na biomaso z visokimi izkoristki na polena, pelete in sekance; 

 optimizaciji ogrevalnih sistemov z investicijami v naslednje tehnologije: termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 
sistemov: kakor so npr. avtomatski regulacijski ventili za uravnoteženje dvižnih vodov v večstanovanjskih stavbah, zamenjava toplotnih podpostaj 
v daljinskih sistemih; spodbujanje namestitve prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote odpadnega zraka z visokim izkoristkom;  

 spodbujanje uporabe OVE v stavbah (obvezni delež končne energije za delovanje sistemov v stavbi); spodbujanjem namestitve toplotnih črpalk za 
centralno ogrevanje, ki izkoriščajo toploto zraka, podtalne in površinske vode, ali toploto, akumulirano v zemlji in kamnitih masivih. 

Ciljna raba končne energije - raba energije za ogrevanje in toplo vodo v stanovanjskih stavbah 

Ciljna skupina - lastniki stanovanjskih stavb, upravniki objektov in investitorji v novogradnje ter obnovo stavb 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, zemeljskega plina in tekočih goriv, ter Eko sklad, so po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov pri končnih odjemalcih, dolžni izvajati ukrepe URE in spodbujanja rabe OVE, tako da letno dosežejo prihranek energije v višini najmanj 1 
odstotka letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu. Ukrepi so določeni v programih za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, ki jih je potrebno pripraviti za vsako leto posebej. Izvajanje programov preverja Eko sklad, na podlagi poročil. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 je 164 mio EUR. 
Viri financiranja: sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in k ceni goriv za povečanje 
energetske učinkovitosti ter sredstva iz novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije. 

Izvajalec - veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv, ter Eko sklad 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo po metodi od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih z uporabo predpisanih metod. Uporabljene so 
metode za zamenjavo toplovodnih kotlov z novimi, vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb, vgradnjo sprejemnikov sončne energije (SSE). 

Prihranki doseženi v letu 2010 68 GWh  

Pričakovani prihranki v letu 2016 586 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 850 GWh 

Predpostavke V obdobju od 2010 do vključno leta 2016 bodo zamenjani obstoječi kotli s 14.000 sodobnimi plinskimi kotli, 11.000 toplotnimi črpalkami ter 29.000 
sodobnimi kotli na lesno biomaso. Zamenjani kotli predstavljajo 12 % obstoječih kotlov leta 2010. Poleg tega bo nameščenih dodatnih 134.000 m

2
 

sprejemnikov sončne energije, kar predstavlja povečanje površine nameščenih sistemov za skoraj 90 % glede na leto 2010. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s standardi rabe energije v novozgrajenih in obnovljenih stavbah (PURES) – 25 % delež obnovljivih virov v celotni končni energiji za 
delovanje sistemov v stavbi

23
, k večjemu učinku pripomorejo obveščevalne kampanje ter svetovalna mreža (ENSVET). Pomemben je tudi učinek višanja 

cen goriv preko dodatkov/prispevkov oz. obdavčenja. 
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 To je možno doseči tudi z najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja, najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase, najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase, najmanj 70 odstotkov iz geotermalne 

energije, najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja, najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom, je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja. 
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Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki (ukrep G.3) 

V AN URE 1 je bilo načrtovano, da se oblikuje shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki, 

Tabela 9. MOP je v letu 2009 pripravilo predlog sheme za gospodinjstva z nizkimi prihodki s tem, da se socialna 

komponenta vključi v razpise za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom za energetsko sanacijo starejših 

večstanovanjskih stavb, v katerih prebiva večje število gospodinjstev z nižjimi prihodki. Predlog sheme je podprlo 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Služba Vlade RS za evropske zadeve in razvoj. Po naročilu MG je Eko 

sklad v letu 2010 objavil javni poziv, ki je bil namenjen spodbujanju naložb v večstanovanjskih stavbah za naslednje 

ukrepe: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja, zamenjava zunanjega stavbnega 

pohištva v skupnih prostorih, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnja 

termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnja sistema delitve stroškov za 

toploto. Za vse naložbe je znašala višina nepovratne finančne spodbude do 25 % priznanih stroškov naložbe. Višina 

finančne spodbude za socialno šibke občane
24

, ki so predložili ustrezna dokazila, je znašala 100 % priznanih stroškov 

naložbe. Podoben poziv je Eko sklad objavil tudi v letu 2011. S tem je tudi socialno šibkim gospodinjstvom omogočena 

vključitev v proces obnove stavb s ciljem znižanja stroškov za ogrevanje in izboljšanja bivalnih pogojev. 

Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski 

porabi (ukrep G.4) 

Delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi sta po spremembi energetskega zakona leta 2008
25

 za vse 

stanovalce v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto 

iz skupnega sistema za ogrevanje, postala obvezna po 1.10.2011. Z obračunom stroškov po dejanski porabi bodo 

uporabniki stavb plačevali stroške za toploto po porabi in bodo motivirani, da porabo toplote za ogrevanje in pripravo 

tople vode prilagodijo svojim potrebam ter izvedejo ukrepe za zmanjšanje porabe in stroškov za energijo, Tabela 10.  

Za vgradnjo merilnih naprav, ki omogočajo delitev in obračun stroškov za toploto, so lahko občani, ki so lastniki 

posameznih delov v večstanovanjskih stavbah, pridobili v letu 2009 od MOP in v letih 2010 in 2011 pri določenih 

pogojih od Eko sklada nepovratno finančno spodbudo v višini do 30°% oziroma do 25°%.  

V letu 2011 je stekla tudi informacijska kampanja Plačam kolikor porabim Ministrstva za gospodarstvo v okviru katere 

so vsa gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih stavbah prejela brošuro z informacijami zakonodajni podlagi delitve 

in obračuna stroškov, o sami izvedbi delitve in obračuna stroškov, informacije o učinkovitem ravnanju z energijo ter o 

finančnih spodbudah. 

Energetsko svetovalna mreža za občane (ukrep G.5) 

Program Energetskega svetovanja za občane - ENSVET se je začel že leta 1993. Danes brezplačno energetsko 

svetovanje gospodinjstvom/občanom v 36 svetovalnih pisarnah po celi Sloveniji izvaja okoli 60 pooblaščenih 

svetovalcev. V obdobju 2008 – 2010 je bilo izvedenih več kot 18.000 svetovanj s pisnimi poročili in več kot 37.000 

krajših svetovanj. Povprečni letni prihranek končne energije je ocenjen na 3,1 MWh/nasvet z zamikom okoli dveh let 

po izvedenem projektu
26

,  Priloga 1. 

Za obdobje 2008 – 2010 znaša prihranek končne energije tako 51,6 GWh. Ukrep izvaja Gradbeni inštitut ZRMK iz 

Ljubljane, Tabela 11. 
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 Socialno šibek je vsak lastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv 

ali kadarkoli v zadnjih 18 mesecih pred tem upravičen do denarne socialne pomoči oziroma je v tem času pridobil izredno 
denarno socialno pomoč. 

25
 Ur. l. RS, št. 70/2008, EZ-C 

26
 Pri izračunu prihranka zaradi svetovanja so upoštevani naslednji faktorji: faktor realizacije ukrepov, ki upošteva delež 

anketiranih občanov, ki so izvedli ukrepe, predlagane s svetovanji (0,62), faktor obstoječih stavb, ki upošteva delež obstoječih 
stavb glede na vse stavbe, za katere je bilo izvedeno svetovanje (0,75), faktor za povratnike za (dopolnjen) nasvet (0,95), faktor 
podvajanja s shemo spodbud (0,95) ter faktor ostalih vplivov VSS (0,80). Izhodiščni prihranek na svetovanje znaša 9,23 MWh. 
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V okviru t.i. »zgodnjih aktivnosti« je bil ocenjen tudi prihranek zaradi svetovanj v obdobju od 1995 do 2005. Prihranek 

je bil ocenjen na 31,2 GWh. 

V AN URE 1 je bilo predvideno, da bo v obdobju 2008 – 2016 posredovanih več kakor 100.000 nasvetov občanom, kar 

bi bo sedanjih ocenah prihrankov konec leta 2016 znašalo okoli 310 GWh na leto. Pri sedanjem obsegu delovanja 

ENSVET bi bilo do leta 2016 realno pričakovati okoli 60.000 svetovanj, razširitev delovanja mreže pa bi zahtevala 

dodatna sredstva. 

Predvideni ukrep je usmerjen v doseganje zastavljenega cilja 10.000 svetovanj letno, kar zahteva strokovno 

usposabljanje novih svetovalcev in pa dodatno promocijo delovanja ENSVET. Zaradi vzdrževanja strokovnosti 

svetovalcev je potrebno njihovo stalno dodatno strokovno usposabljanje, zaradi zastarelosti pa bi bila potrebna tudi 

prenova informacijskih gradiv za občane. Glede na to, da povpraševanje po svetovanju presega razpoložljive možnosti, 

njegovo učinkovito izvajanje pa v veliki meri ovira nestalno financiranje, bi bila za financiranje ENSVET smiselna 

vpeljava redne proračunske postavke (samostojno oz. v okviru izvajanja komunikacijske strategije za gospodinjstva). 

ENSVET naj bi v prihodnje v okviru izvajanja dolgoročne komunikacijske strategije za gospodinjstva (ukrep H.3.1, 

poglavje 3.3.2.7) prevzel tudi nekatere naloge s področja informiranja in ozaveščanja občanov, ki pa v okviru tega 

ukrepa niso zajete. 
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Tabela 9: Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki (ukrep G.3) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni inštrumenti, Obveznosti energetskih podjetij, Informiranje in obvezne informacije 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2010; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Shema naj bi nudila gospodinjstvom z nizkimi prihodki podporo za izvedbo prednostnih in cenejših ukrepov za zmanjšanje stroškov za energijo in 
povečanje bivalnega udobja, npr. izolacijo podstrešij, zatesnitev oken in vrat, toplotno izolacijo na kritičnih mestih, energijsko varčne sijalke ipd. S tem 
bi se socialno šibkim gospodinjstvom omogočila vključitev v proces obnove za izboljšanje bivalnih pogojev in doseganje minimalnih standardov 
učinkovite rabe energije v stavbah.  
Statistični podatki kažejo, da je leta 2009 slabih 6 % prebivalcev Slovenije prejelo denarno socialno pomoč. Podatki o deležu izdatkov gospodinjstev v 
stanovanjih, kažejo da gospodinjstva v 1. dohodkovnem kvintilu dobrih 15 % izdatkov namenijo za energijo (električna energija in ogrevanje s toplo 
vodo). Poleg tega je v Sloveniji zelo visok delež lastniških stanovanj. Iz tega sledi, da ta gospodinjstva nimajo dovolj sredstev za zagotavljanje primernih 
bivalnih pogojev niti za izvajanje varčevalnih ukrepov. Obstoječa shema se mora zato izvajati tudi v prihodnje in socialno šibkim gospodinjstvom 
omogočiti vključitev v proces obnove za izboljšanje bivalnih pogojev. Shemo je potrebno razširiti z dodatnimi aktivnostmi. 

Ciljna raba končne energije - raba energije za ogrevanje in toplo vodo v stanovanjskih stavbah ter električne energije 

Ciljna skupina - gospodinjstva s prihodki v prvem kvintilu 

Izvedba 

Ključne aktivnosti V okviru ukrepa je potrebno poseben poudarek nameniti informacijskim aktivnostim: 
a) Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve pripravi javni razpis za sofinanciranje izvajanja promocijskih in informacijskih kampanj o storitvah in 

finančnih podporah, ki so na voljo gospodinjstvom z nizkimi dohodki za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije. 
b) Izvede se pilotni projekt, ki bo usmerjen k iskanju novih pristopov pri komuniciranju z ogroženimi skupinami (predvsem upokojenci, invalidi…) in 

njihovemu osveščanju. Projekt se izvede preko društva, ki aktivno deluje na področju varstva upokojencev in drugih ranljivih skupin (npr. Zveza 
društev upokojencev Slovenije, Karitas, Rdeči Križ). 

Vzpostavi se program pomoči, ki bo vzpostavil razdeljevanje energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, sistemov ogrevanja (predvsem toplotnih 
črpalk, če se gospodinjstvo ogreva z električno energijo) in uporaba energijsko varčnih sijalk, ogroženim gospodinjstvom. Razpis za nakup večjega 
števila energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov pripravi Eko sklad, razdeljevanje pomoči pa se organizira preko dobrodelnih organizacij (npr. 
Karitas, Rdeči križ…), ki imajo dober dostop do ogroženih skupin in dobro razvejano mrežo za distribucijo teh naprav. 
Eko sklad nadaljuje z izvajanjem sheme pomoči ogroženim gospodinjstvom, pomoč pa je potrebno razširiti na ogrožena gospodinjstva v 
enostanovanjskih hišah. Še naprej se izvaja podpora za izvedbo prednostnih in cenejših ukrepov (toplotna izolacija fasade, izolacija podstrešij, 
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnja sistema 
delitve stroškov za toploto). Pri izvajanju bodo v prihodnje sodelovali tudi veliki zavezanci

27
, vendar bo potrebno izvajanje ukrepov v socialno 

ogroženih gospodinjstvih za njih dodatno stimulirati. Potrebno bo vzpostaviti ustrezen spodbujevalni mehanizem, da bodo ukrepi v tej skupini 
uporabnikov postali bolj zanimivi. Za velike zavezance je tako predvideno posebno vrednotenje dejansko doseženih prihrankov v primeru, da so le-ti 
nastali z ukrepi v gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Predlaga se vrednotenje doseženih prihrankov s faktorjem 3. Gre za spodbujevalni mehanizem, ki 
omogoča da veliki zavezanci hitreje dosegajo ciljne prihranke, ki jih morajo doseči na podlagi letnih programov. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011- 2016 je 47 mio EUR.  
Viri financiranja: sredstva podnebnega sklada. 

Izvajalec - Eko sklad in veliki zavezanci 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 
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 Veliki zavezanci po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. 
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Tabela 9: Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki (ukrep G.3), nadaljevanje 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih z uporabo predpisanih metod. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Prihranki so že vključeni pri vrednotenju ukrepov G.1 in G.2. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 64 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 99 GWh 

Predpostavke V obdobju od 2010 do vključno leta 2016 bo s finančnimi spodbudami namenjenimi ogroženim gospodinjstvom prenovljenih 315.000 m
2
 površin (8 % 

površin iz leta 2010), zamenjanih 4.000 kotlov s sodobnimi kotli na plin, toplotnimi črpalkami ter sodobnimi kotli na les
28

 (14 % vgrajenih kotlov leta 
2010), vgrajenih 8.950 m

2
 ploščatih sprejemnikov sončne energije, kupljenih 195.000 varčnih sijalk (18 % novokupljenih sijalk oz žarnic v obdobju 

2011-2016) ter zamenjanih 43.000 hladilnikov in pralnih strojev (kar predstavlja skoraj 50 % aparatov v gospodinjstvih z nizkimi prihodki leta 2010). 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Poleg zmanjšanja rabe energije in stroškov za energijo ter zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida bo shema omogočila znižanje življenjskih stroškov in 
posledično povečanje kupne moči teh gospodinjstev ter s tem zmanjšanje socialnih transferov, tudi zmanjšanje stroškov za zdravstvo in zagotovila 
odpiranje novih delovnih mest. 

 

  

                                                           
28

 Za enostanovanjske stavbe je predpostavljeno, da se bodo spodbujali samo kotli na polena, za večstanovanjske pa tudi kotli na pelete in sekance. 
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Tabela 10: Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi (ukrep G.4) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpisi 
Informiranje 
Finančni instrumenti 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Plačevanje stroškov za ogrevanje po dejanski porabi je zelo pomemben pogoj pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, saj imajo le-ti takoj 
opazne učinke. Zlasti to velja za spremembe v obnašanju. Predvidevamo, da uvedba obračuna stroškov po dejanski porabi spodbudi gospodinjstva k 
5 % nižji rabi energije, zaradi spremembe obnašanja. 

Ciljna raba končne energije - raba energije za ogrevanje v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema za 
ogrevanje 

Ciljna skupina - lastniki večstanovanjskih stavb in drugih stavb z več posameznimi deli, upravniki, izvajalci obračuna, dobavitelji delilnikov, podjetja za oskrbo s 
toploto iz omrežja 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Nadaljevala se bo informacijska kampanja, zlasti v smeri informiranja o ukrepi učinkovite rabe energije. 

Finančna sredstva in viri Vrednost javnih sredstev ni ocenjena. 
Viri financiranja: 
- sredstva iz dodatka k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti,  
- proračunska sredstva za programe informiranja. 

Izvajalec - Ministrstvo za gospodarstvo, Eko sklad 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih z uporabo predpisanih metod. 
Predpostavljeno, da vgradnja delilnikov vpliva na spremembo obnašanja, s čimer je dosežen vsaj 5 % prihranek rabe energije. 

Prihranki doseženi v letu 2010 51 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2016 88 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 89 GWh 

Predpostavke Predpostavljeno je, da bodo imela do leta 2016 vsa stanovanja v večstanovanjskih stavbah nameščene delilnike stroškov za toploto. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s standardi rabe energije v novozgrajenih in obnovljenih stavbah (PURES) – 25 % delež obnovljivih virov v celotni končni energiji 
za delovanje sistemov v stavbi

29
, k večjemu učinku pripomorejo obveščevalne kampanje ter svetovalna mreža (ENSVET). Pomemben je tudi učinek 

višanja cen goriv preko dodatkov/prispevkov oz. obdavčenja. 

                                                           
29

 To je možno doseči tudi z najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja, najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase, najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase, najmanj 70 odstotkov iz geotermalne 

energije, najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja, najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom, je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja. 



 
33 

Tabela 11: Energetsko svetovalna mreža za občane (ukrep G.5) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezne informacije 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Mreža energetsko svetovalnih pisarn, ki temelji na partnerstvu med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, daje občanom brezplačne nasvete, 
informacije in pomoč pri pripravi vlog na razpise za pridobitev finančnih spodbud za izvedbo investicij. S tem se zagotavlja smotrnejše ravnanje 
občanov z energijo in povečuje interes za investiranje v ukrepe za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. 

Ciljna raba končne energije - raba energije za ogrevanje v stanovanjskih stavbah 

Ciljna skupina - gospodinjstva/občani 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Program energetskega svetovanja občanom, ki se je začel leta 1993, izvaja okoli 65 pooblaščeni svetovalcev v 34 svetovalnih pisarnah. Energetsko 
svetovanje v obsegu predvidenem v AN URE 1 - 10.000 svetovanj na leto. V celotnem obdobju je predvideno več kakor 100.000 nasvetov občanom. 

 Pomoč pri pripravi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo investicij. 

 Strokovno usposabljanje novih svetovalcev in dodatno usposabljanje že pooblaščenih svetovalcev. 

 Promocija in informiranje občanov o delovanju ENSVET (predavanja, sejmi, dejavnosti ENSVET zunaj pisarn: sejmi, trgovski centri/mobilna enota. 

 Letno poročanje o izvajanju aktivnosti. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 je 6 mio EUR. 
Viri financiranja: 
- sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, in 
- dodatek k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti. 

Izvajalec - Ministrstvo za gospodarstvo, Eko sklad, ENSVET (Gradbeni inštitut ZRMK) 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki energije so ocenjeni na podlagi števila svetovanj v obdobju od leta 1995 do 2008.  

Prihranki doseženi v letu 2010 52 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2016 238 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 362 GWh 

Predpostavke Predpostavljeno je, da bo letno opravljenih 10.000 svetovanj, na podlagi katerih bodo izvedeni ukrepi, s katerimi bo dosežen prihranek 
3,1 MWh/svetovanje.  

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje z vsemi ostalimi ukrepi v tem sektorju.  
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3.3.2.2 Ukrepi v storitvenem sektorju 

Storitveni sektor zajema panoge trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, 

rekreacijske, kulturne, športne dejavnosti, itd. Po tipih stavb močno prevladujejo pisarniške stavbe. Za leto 2008 je bila 

raba energije v storitvenem sektorju ocenjena na 4.151 GWh. V skupni rabi končne energije to pomeni 8 %. Raba 

električne energije brez ogrevanja in priprave tople vode predstavlja kar 57 % rabe energije v sektorju. Za razsvetljavo 

se je porabi 44 %. 

Specifičnih ukrepov, ki bi bili usmerjeni v povečanje energetske učinkovitosti samo v tem sektorju, ni, vendar ta sektor 

pokrivajo tudi ukrep sektorja industrija, in sicer sofinanciranje ukrepov za učinkovito rabo električne energije, finančne 

spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju ter znatno povečanje obsega 

okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in sistemov SPTE ter shemi za učinkovito rabo električne energije in 

zmanjševanje emisij TGP, Tabela 12. Podrobnejši opis teh ukrepov je podan v poglavju 3.3.2.3. Pomembno k prihranku 

energije prispevata tudi dva večsektorska ukrepa: predpisi za energetsko učinkovitost stavb ter energijsko označevanje 

gospodinjskih aparatov in drugih naprav ter minimalne zahteve, ki bo imel velik vpliv pri rabi električne energije 

pisarniške in informacijske opreme ter razsvetljave. Glede na prevladujoč delež pisarn, ki so večinoma v stavbah z več 

deli, je potrebno omeniti tudi obvezno delitev in obračun stroškov za toploto od 1.10.2011.  

Na osnovi podatkov Eko sklada o realiziranih kreditih
30

 v storitvenem sektorju, učinkov ukrepov URE izvedenih v okviru 

Programa za razvoj podeželja ter poročil o učinkih energetskega upravljanja lokalnih energetskih agencij, je ocenjen 

dosežen prihranek končne energije v storitvenem sektorju v obdobju 2008 – 2010, ki znaša 12 GWh. Dodatnih 

2,4 GWh prihranka je bilo doseženih v okviru oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo 

ogljikovega dioksida na podlagi pogodbe o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2, kjer so se zavezanci 

obvezali, da bodo specifične emisije CO2 zmanjšali za 2,5 %. 

Tabela 12: Ukrepi v storitvenem sektorju 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna končna raba 
energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 

energije v letu 
2010 [GWh] 

Pričakovani 
prihranki 

energije v letu 
2016 [GWh] 

(I.1) Sofinanciranje ukrepov za 
učinkovito rabo električne 
energije 

Raba električne 
energije za 
razsvetljavo 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

 31
31

 

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

Ogrevanje, hlajenje 
in 
električna energija v 
storitvenem 
sektorju 

1.1.2008 – 
31.12.2016 
(letni razpisi) 

13 251
32

 

(I.4) Shemi za učinkovito rabo 
električne energije in 
zmanjševanje emisij TGP 

- goriva 
- električna energija 

1.7.2013 – 
31.12.2016 

2 2
33

 

Skupaj 15 285 

 

  

                                                           
30

  Krediti so bili na voljo za pravne osebe, samostojne podjetnike, posameznike in zasebnike (glej tudi poglavje 3.3.2.3). 
31

  Prihranek je bil ocenjen ob predpostavki, da bo zamenjana razsvetljava na 350.000 m
2
 površin. Prihranek leta 2020 znaša 

53 GWh. 
32

  Prihranki so bili izračunani ob predpostavki, da bo spodbujena obnova 0,5 mio m
2
 površin (3 % površin iz leta 2010), nakup 

novih 1.400 sodobnih plinskih kotlov, 3.900 sodobnih kotlov na lesno biomaso ter 800 toplotnih črpalk (15 % kotlov nameščenih 
v stavbah storitvenega sektorja leta 2010) in vgradnja 8.400 m

2
 sprejemnikov sončne energije. Prihranek leta 2020 znaša 

425 GWh. 
33

  Učinek ukrepa v letih 2010 do 2016 ni ocenjen. 
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3.3.2.3 Ukrepi v industriji 

Do nastopa svetovne gospodarske krize leta 2008, je bila raba končne energije v industriji v stalnem porastu. Zlasti je 

bila zaskrbljujoča rast porabe električne energije. Ker se v industriji največji delež električne energije porabi za 

elektromotorne pogone (okoli 50 %, od tega skoraj polovica za črpalke in ventilatorje), za proizvodnjo komprimiranega 

zraka okoli 10 %, razsvetljavo okoli 8 %, pripravo hladu okoli 5 %, prezračevanje in klimatizacijo okoli 5 % ter drugo za 

različne namene (npr. za tehnološke procese), je v AN URE 1 oblikovan instrument za izboljšanje učinkovitosti rabe 

električne energije v industriji (ukrep I.1 »Sofinanciranje ukrepov za učinkovito rabo električne energije«). 

Ukrep I.1 tako podpira tehnologije, kot so: 

 energetsko učinkoviti elektromotorji, 

 frekvenčna regulacija vrtljajev motorjev, 

 energetsko učinkovite črpalke in ventilatorji, 

 energetsko učinkoviti sistemi za pripravo komprimiranega zraka, 

 varčna razsvetljava. 

Ukrep se od konca leta 2010 izvaja v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe 

električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 (UREE1), kjer so predvidene spodbude za izboljšanje 

energetske učinkovitosti v industriji in storitvah. 

Za industrijo ter predvsem mala in srednje velika podjetja je kreditiranje naložb v varstvo okolja, ki ga izvaja Eko 

sklad
34

 ter dodeljevanje nepovratnih sredstev, v okviru javnih razpisov OP ROPI, ukrep I.2, pomembno. Za doseganje 

večjega obsega prihrankov končne energije v industriji so načrtovani trije novi ukrepi, in sicer spodbude za uvajanje 

sistemov za upravljanje z energijo v industriji (ukrep I.3), shemi za učinkovito rabo električne energije in zmanjševanje 

emisij TGP (ukrep I.4) ter vzpostavitev sklada in druge spodbude gospodarstvu pri vstopu zelenih energetskih izdelkov 

na trg (ukrep I.5). Pregled ukrepov v industriji je podan v tabeli spodaj, Tabela 13. 

Spodbujanje učinkovite rabe energije v industriji je podprto tudi z večsektorskimi in horizontalnimi ukrepi. Med 

večsektorskimi ukrepi je potrebno posebej izpostaviti podporno shemo za električno energijo proizvedeno iz OVE in 

SPTE, ukrep V.3. Poleg omenjenih ukrepov pa Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 že 

določa tri ukrepe, ki posredno vplivajo na izboljšanje učinkovitosti rabe energije v industriji preko spodbujanja SPTE in 

daljinskega ogrevanja, in sicer: 

 Ukrep št. 25 - vzpostavitev sheme podpor za proizvodnjo toplote iz OVE za ogrevanje z uvedbo sistema 

obratovalnih spodbud za priklop/proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije ter opredelitvijo finančnih 

virov za spodbude;  

 Ukrep št. 28 - Finančni mehanizmi za energetske storitve z OVE - uvedba finančnih instrumentov, ki so 

uveljavljeni za spodbujanje varčevanja z energijo tudi za področje daljinskega ogrevanja ter priključevanja 

OVE na obstoječa omrežja energentov za ogrevanje ter za sisteme ogrevanja, ki izkoriščajo OVE:  

o financiranje s strani tretje stranke,  

o pogodbeno zagotavljanje prihranka energije,  

o zunanje izvajanje oskrbe z energijo. 

Ukrep št. 28 v AN OVE dopolnjuje horizontalni ukrep H.1 »Energetsko pogodbeništvo«, ki je opisan v poglavju 3.3.2.8. 

Dodatni ukrepi v industriji, ki jih je kot primerne za spodbujanje učinkovite rabe energije identificirala slovenska 

industrija ali pa so se pri izvajanju AN URE ostalih evropskih držav izkazali kot uspešni, pa temeljijo predvsem na 

uvajanju organizacijskih sprememb in energetskem managementu ter izvajanju ukrepov v okviru shem oprostitve 

plačila CO2 takse ter prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote in goriv za 

povečanje energetske učinkovitosti: 
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 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11 (Ur. l. RS, št. 29/2010) 
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 uvedba sistema primerjanja rabe energije za velike porabnike (tudi sektorsko) – ukrep I.3; 

o spodbujanje organizacijskih ukrepov v industriji za prihranke energije; 

o finančne spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo, ki bi pokrile del stroškov uvajanja 

in usposabljanje (po zgledu podpor za uvajanje ISO 14000); 

 sheme oprostitev po zgledu CO2 takse ki je podrobneje opisana v poglavju 3.3.2.8, kjer so opredeljeni 

preverljivi količinski cilji (npr. kot zmanjšanje specifične rabe energije na dodano vrednost), ki nadgrajujejo 

tudi »zgodnje aktivnosti« za učinkovito rabo energije; 

 subvencionirani energetski pregledi v industriji; 

 paketne storitve v okviru programov dobaviteljev za mala in srednje velika podjetja; 

 standardizacija pogodb in oblikovanje modela energetskega pogodbeništva kot del eko-managementa pri 

pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije v industriji (komprimiran zrak, razsvetljava, ogrevanje, 

prezračevanje in hlajenje); 

 shemi oprostitve plačila prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni 

toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti, ukrep I.4.  

Tabela 13: Ukrepi v industriji ter malih in srednje velikih podjetjih 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna raba končne 
energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 

energije v letu 
2010 [GWh] 

Pričakovani 
prihranki 

energije v letu 
2016 [GWh] 

I.1. Finančne spodbude za učinkovito 
rabo električne energije 

električna energija 17.12.2010 – 
31.12.2016 

/ / 

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

ogrevanje in 
hlajenje,  
električna energija 

1.1.2008 – 
31.12.2016 
(letni razpisi) 

54 
Zgodnje 

aktivnosti 123 
Skupaj 177 

/ 

I.3 Spodbude za uvajanje sistemov za 
upravljanje z energijo v industriji 

raba energije v 
industriji 

1.9.2012 - 
31.12.2016 

/ / 

I.4 Shemi za učinkovito rabo 
električne energije in 
zmanjševanje emisij TGP 

raba energije v 
industriji 

1.9.2012 - 
31.12.2016 

13 / 

I.5 Vzpostavitev razvojne sheme in 
druge spodbude gospodarstvu pri 
vstopu zelenih energetskih 
izdelkov na trg 

raba končne 
energije v vseh 
sektorjih 

1.7.2012 - 
31.12.2016 

/  

Skupaj 
(metoda od spodaj navzgor) 

190 / 

Indikator prihranka končne energije*GWh+ 2008 2009 2010 2016 

P14 Metoda A 
(od zgoraj navzdol) 

474 144 
35

 1.634 

  

                                                           
35

 Prihranki za leto 2010 niso ocenjeni (statistični podatki za leto 2010 niso bili še na voljo). 
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Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije (ukrep I.1) 

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu 

za obdobje 2011 do 2013 – UREE1
36

, je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje 

učinkovitosti rabe električne energije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne 

energije. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih 

električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme, Tabela 15. Višina sofinanciranja znaša 30 – 50 % 

upravičenih stroškov investicije in se v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 

virov energije
37

 dodeljuje kot državna pomoč. Obstoječi razpisi za učinkovito rabo energije v industriji iz sredstev 

kohezijskega sklada so namenjeni večjim projektom (vrednost investicije najmanj 120.000 EUR brez DDV), kar se je 

pokazalo kot ovira pri koriščenju sredstev, ki jo je potrebno odpraviti. Industrija je v trenutni gospodarski situaciji 

sposobna izvajati predvsem manjše projekte. 

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

Finančne spodbude v okviru tega ukrepa se podeljujejo v obliki ugodnih kreditov ter nepovratnih sredstev, Tabela 15. 

Eko sklad nudi ugodne kredite s subvencionirano obrestno mero za industrijo in storitveni sektor, ki so namenjeni 

financiranju različnih naložb v varstvo okolja. Eko sklad je tako v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 objavil javne pozive
38

 

za kreditiranje pravnih oseb zasebnega prava, samostojnih podjetnikov, društev in ustanov v višini 79 mio EUR, 

namenjenih financiranju naložb oziroma v projektu opredeljenih faz naložb za: (A) Zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov; (B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka; (C) Gospodarjenje z odpadki; (D) Varstvo voda; (E) Odvajanje odpadnih 

vod ali oskrbo s pitno vodo; (F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije. Predvsem za namene zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov je možno pridobiti ugodne kredite za financiranje investicij, ki se direktno izražajo v zmanjšanju 

rabe končne energije. Zaradi širokega nabora investicij, za katere je možno pridobiti ugodne kredite Eko sklada, 

predstavlja ukrep pomembno spodbudo za izboljšanje URE v industriji tudi v prihodnosti. Glede na izvedene razpise v 

preteklih letih, je število podjetij, ki izkoristijo kredite Eko sklada, vsako leto večje, kar znatno povečuje obseg investic ij 

URE v sektorju industrije. V obdobju 2008-2010 je bilo industriji podeljeno 7,7 mio EUR kreditov Eko sklada za izvedbo 

projektov URE v okviru katerih je realizirano 16,9 GWh prihrankov končne energije. Druga oblika finančnih spodbud je 

bila na razpolago v obliki nepovratnih sredstev (javni razpisi OP ROPI
39

). Namenjene so bile spodbujanju vgradnje 

kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter vgradnji sončnih zbiralnikov. V obdobju 2008 - 2010 so bile finančne 

spodbude iz tega vira namenjene za naložbe v vgradnjo novih kotlovnih naprav na lesno biomaso, za širjenje kapacitet 

v kotlovnicah na lesno biomaso in za zamenjavo kotlov na fosilni energetski vir. Na osnovi dveh razpisov so bile v letih 

2009 in 2010 dodeljene nepovratne finančne spodbude za vgradnjo biomasnih kotlov s skupno močjo 30,9 MW, 

ocenjeni prihranek končne energije znaša 30 GWh (vključno s terciarnim sektorjem). 

Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji (ukrep I.3) 

Sistemi upravljanja z energijo ponujajo sistemski pristop k nadzoru in zmanjšanju porabe energije v industrijskih 

podjetjih, saj omogočajo spodbujanje organizacijskih ukrepov ter učinkovito planiranje in vodenje investiranja z 

upoštevanjem standarda SIST EN 16001:2009 oziroma ISO 50001:2011. Standarda temeljita na metodologiji 

zaporednih korakov načrtovanja, izvajanja, preverjanja in ukrepanja ter zahtevata pripravo energetske politike s 

konkretnimi cilji, vzpostavitev aktivnosti za zmanjšanje in nadzor nad porabo energije, preverjanje prihrankov energije 

in načrtovanje izboljšav. Zaradi tega se kot ukrep pripravi spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v 

industriji, ki bo izvedbeno vezan na ukrep I.4, Tabela 16. 

                                                           
36

 Javni razpis UREE1 je bil objavljen 17.12.2010 in se zaključi 6.3.2013. 
37

 Ur. l. RS, št. 89/2008 in 25/2009 
38

 Javni poziv za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, Ur. l. RS, št. 25/2008; Javni poziv za kreditiranje pravnih 
oseb in samostojnih podjetnikov Ur. l. RS, št. 40/2009 in 60/2009; Javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov In zasebnikov, Ur. l. RS, št. 29/2010; Javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov In 
zasebnikov, Ur. l. RS, št. 32/2011 

39
 Javni razpisi za nepovratna sredstva: 2009 - Ur. l. RS, št. 36/2009; 2010 - Ur. l. RS, št. 40/2010 
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Tabela 14: Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije (ukrep I.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti: nepovratna investicijska sredstva, krediti s subvencionirano obrestno mero. 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 
Izvajanje ukrepa v obliki posameznih finančnih instrumentov je predvideno tudi po zaključenem javnem razpisu UREE1 (2011 – 2013). 

Cilj/predstavitev S posameznimi ukrepi so predvideni naslednji učinki: 

 zamenjava elektromotorjev z motorji z visokim izkoristkom (EU standard IE3) in zamenjava predimenzioniranih motorjev z manjšimi omogoča 4 % 
prihranka električne energije, kar daje večje učinke pri motorjih z večjim številom obratovalnih ur.  

 frekvenčni pretvorniki za regulacijo vrtljajev motorjev – omogočajo vsaj 20 % prihranka električne energije.  

 zamenjava črpalk z energetsko varčnimi (s frekvenčnimi pretvorniki) dosega 2 % prihranka električne energije. 

 zamenjava ventilatorjev z energetsko varčnimi (s frekvenčnimi pretvorniki) dosega 25 % prihranka električne energije. 

 z odpravo puščanj, ureditvijo razvoda komprimiranega zraka in optimizacijo regulacije se zmanjša poraba električne energije za vsaj 10 %, z 
zamenjavo kompresorjev pa okrog 25 %.  

 z vgradnjo energetsko učinkovitih svetil (fluorescenčne sijalke in elektronske predstikalne naprave) in optimizacijo regulacije razsvetljave ipd. se 
zmanjša raba električne energije za okoli 45 %. 

Ciljna raba končne energije - raba električne energije (elektromotorji, črpalke, ventilatorji, sistemi za pripravo komprimiranega zraka, razsvetljava) 

Ciljna skupina - vodstva podjetij, energetski managerji, dobavitelji opreme 

Izvedba 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa med leti 2011 in 2016 znaša 12 mio EUR (9 mio EUR spodbud za industrijo in 3 mio 
EUR za storitvena podjetja). Vir financiranja:  
- kohezijska sredstva, razpis UREE1: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 0,2 mio EUR v letu 2011, 3,8 mio EUR v letu 

2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013), 
- tudi za aktivnosti po letu 2014 je predvideno črpanje kohezijskih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020. 

Izvajalec - Ministrstvo za gospodarstvo 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Pri vrednotenju posameznih projektov sofinanciranih preko UREE1, bo upoštevan tehnični izračun pričakovanih prihrankov, ki bo pripravljen z 
upoštevanjem metod v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih

40
 in na osnovi dejanskih parametrov 

konkretne aplikacije. Tako bodo priznani dejansko pričakovani prihranki, ki so izračunani z uporabo parametrov konkretne aplikacije s strani strokovne 
svetovalne inštitucije oz. v skladu s predhodno analizo, ki je obveznost najmanj za vse aplikacije elektromotornih sistemov in opreme s pogonsko 
močjo enako ali več od 15 kWe. V primeru naprav manjših moči od 15 kWe oz. v primeru ocene o pomanjkljivosti izračuna bodo prihranki določeni v 
postopku presoje vlog z upoštevanjem splošnih minimalnih standardov za uporabo energetsko učinkovite opreme.  
Prihranki v industriji so zajeti v kumulativnih učinkih, ki so izračunani za sektor industrije po metodi od zgoraj navzdol. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Prvi razpis UREE1 je bil objavljen 17.12.2010. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.634 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.486 GWh. 

                                                           
40

 Ur. l. RS, št. 4/2010 s spremembami 
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Tabela 15: Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje 

energije iz OVE in SPTE (ukrep I.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti: krediti s subvencionirano obrestno mero, nepovratna sredstva (subvencije) 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 
Izvajanje ukrepa se nadaljuje v obliki letnih javnih razpisov Eko sklada za dodelitev ugodnih kreditov, javnih razpisov za nepovratna 
sredstva iz Kohezijskega sklada ter izvajanja programov velikih zavezancev. 

Cilj/predstavitev Cilj ukrepa je povečanje energetske učinkovitosti ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
energije in sistemov soproizvodnje toplote in električne energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju. 

Ciljna raba končne energije - industrija: ogrevanje in hlajenje ter električna energija (pnevmatski in hidravlični agregati, elektromotorni pogoni, razsvetljava, novi 
objekti, tehnološke linije); storitveni sektor: ogrevanje in hlajenje ter električna energija (razsvetljava) 

Ciljna skupina - vodstva podjetij, energetski menedžerji, dobavitelji opreme, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki, društva in 
ustanove 

Izvedba Izvedba 

Ključne aktivnosti Finančne spodbude so v obliki kreditov z ugodno obrestno mero, ki jih podeljuje Eko sklad in jih je možno pridobiti za širok nabor 
ukrepov (postavitev ogrevalnega sistema na biomaso, sonce ali geotermalno energijo, postavitev enote SPTE, postavitev enote za 
proizvodnjo električne energije iz OVE, rekonstrukcijo ali zamenjavo ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov, obnovo 
razsvetljave, energijsko prenovo obstoječih objektov, gradnjo novih objektov v nizkoenergijski oz. pasivni tehnologiji) ter električna in 
hibridna vozila. Druga oblika finančnih spodbud je v obliki nepovratnih finančnih spodbud (OP ROPI). Namenjene so spodbujanju 
vgradnje kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter vgradnji sončnih zbiralnikov. Tretja oblika finančnih spodbud so spodbude v 
okviru programov velikih zavezancev. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 znaša 54 mio EUR.  
Vir financiranja:  
- sredstva iz dodatka k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti,  
- sredstva iz novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije, 
- kohezijska sredstva, javna razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovnih naprav na lesno 

biomaso za obdobje 2009 - 2011: 3 mio EUR za obdobje 2009 - 2010, 4,4 mio EUR za obdobje 2010 - 2011, tudi za aktivnosti po letu 
2014 je predvideno črpanje kohezijskih sredstev iz finančne perspektive 2014 - 2020. 

Izvajalec - Eko sklad, Ministrstvo za gospodarstvo, veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Vloge za pridobitev kredita se po okoljskih merilih vrednotijo individualno glede na pričakovane okoljske in energetske učinke naložbe, 
in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih učinkih naložbe in o stanju pred izvedbo naložbe. 

Prihranki doseženi v letu 2010 V industriji: 54 GWh; zgodnje aktivnosti 122 GWh; skupaj 177 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 V industriji: Prihranki na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol znašajo 1.634 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 V industriji: Prihranki na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.486 GWh.  

Predpostavke Za določitev prihrankov energije v tekočem letu z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za industrijo in storitveni sektor se upoštevajo v 
tekočem letu zaključene investicije, za katere je bil v tekočem letu izplačan zadnji del kredita. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, novih tehnoloških postopkov, razvojna iniciativa, standardi rabe energije v novozgrajenih 
in obnovljenih stavbah (PURES). Pomemben je učinek višanja cen goriv preko dodatkov/prispevkov oz. obdavčenja. 
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Tabela 16: Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji (ukrep I.3) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpis 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.9.2012; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Finančne spodbude, ki bodo pokrile del stroškov za projekt uvajanja sistemov upravljanja z energijo v podjetje (SIST EN 16001:2009; ISO 50001:2011), 
stroške usposabljanja in strokovno podporo pri uvajanju po zgledu uvajanja drugih procesnih standardov v Sloveniji). 

Ciljna raba končne energije - raba energije v industriji 

Ciljna skupina - industrijska podjetja (vodstva podjetij, energetski menedžerji, službe za upravljanje kakovosti), ki so vključena v shemo oprostitve plačil prispevka in 

dodatka k ceni toplote in goriv za povečanje učinkovitosti rabe energije 

Izvedba 

Ključne aktivnosti - finančne spodbude in svetovanje za pripravo investicijskih projektov URE;  
- nadgradnja metodologije za energetske preglede za podjetja tako, da bo spodbujalo pogodbeno zagotavljanje prihrankov z energijo; 
- spodbujanje usposabljanja energetskih menedžerjev. 

Finančna sredstva in viri Višina javnih sredstev ni ocenjena. 
Viri financiranja: 
- sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti 

(oprostitev plačila dajatve). 

Izvajalec - Borzen po pooblastilu Ministrstva za gospodarstvo 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se ocenijo po metodi od spodaj navzdol na podlagi dejansko podeljenih spodbud za uvajanje energetskega managementa. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Ukrep se še ne izvaja. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.634 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.486 GWh. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s finančnimi spodbudami za URE v gospodarstvu. 
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Shemi za učinkovito rabo električne energije in zmanjševanje emisij TGP 
(ukrep I.4) 

Uporaba instrumenta oprostitve plačila dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se je končala z 

31.12.2008. Pripravi se novi ukrep za učinkovito rabo električne energije in zmanjševanje emisij TGP, Tabela 17. Na 

podlagi izkušenj s preteklo shemo oprostitve plačila dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in 

po mnenju industrije, je v Sloveniji primerneje še nadalje uporabljati sheme oprostitev, kot pa uvajati panožne 

sporazume. Ker ukrepi za doseganje ciljev tako niso predpisani oz njih nabor ni omejen, se zmanjša administrativno 

breme, stroškovna učinkovitost za podjetja pa poveča.  

Vzpostavitev razvojne sheme in druge spodbude gospodarstvu pri vstopu zelenih energetskih 
izdelkov na trg (ukrep I.5) 

V Sloveniji se še ne izvaja veliko aktivnosti, ki bi spodbujale gospodarski razvoj na področjih URE in OVE. S ciljem 

spodbujanja razvojnih projektov gospodarstva na področju energetsko učinkovitih izdelkov, proizvodnih procesov, 

storitev in rešitev se vzpostavi razvojna shema in druge spodbude pri vstopu zelenih energetskih izdelkov na trg, 

Tabela 18. Potrebna je zagotoviti celovito podporo gospodarstvu (industriji in storitvenem sektorju) s spodbujanjem 

raziskav, razvoja, demonstracije in tržnega prodora tehnologij, izdelkov, materialov in storitev, ki vplivajo na rabo 

energije. Tovrstne aktivnosti so bistvenega pomena za to, da se poveže izvajanje programov URE, utemeljenih s cilji 

energetske politike (konkurenčnosti, zanesljivost, okolje), še s cilji gospodarske rasti in zaposlovanja.  

Ne glede na odsotnost ciljnih in celovitih spodbud so v Sloveniji na različnih segmentih URE prisotna vrhunska znanja in 

konkurenčno, globalno usmerjena podjetja, ki so sposobna razvijati tehnologije, nove koncepte, sisteme in storitve na 

področju energetske učinkovitosti. Za nadaljnji razvoj so po ugotovitvah Razvojne skupine za energetiko in trajnostni viri 

energije
41

 najbolj zanimiva področja: učinkovita raba energije v prometu (električna vozila) in energijsko učinkovita 

gradnja aktivnih stavb oz. skoraj nič energijskih stavb, katerih oskrba z energijo temelji pretežno na uporabi obnovljivih 

virov energije), poleg teh pa tudi podporne tehnologije na tem področju (informacijske, komunikacijske tehnologije, 

merilne tehnike idr.). Bistvene priložnosti in kompetenčnost Slovenije je v razvoju celovitih sistemov. Na globalnih trgih 

uspešno nastopajo proizvajalci energetsko učinkovitih naprav (gospodinjskih aparatov, elektromotorjev idr.) oz. so aktivni 

pri razvoju tehnologij (SPTE, idr.).  

Posamezne aktivnosti v podporo razvoju na tem področju tečejo v okviru spodbujanja centrov odličnosti in kompetenčnih 

centrov. Drugi instrumenti namenjeni spodbujanju inovacij, nakupu tehnološke opreme in druge spodbude razvoju malih 

in srednjih podjetij praviloma ne opredeljujejo prednostnih področij, niti ne stimulirajo dodatnih ciljev kot npr. okoljskih. 

 

 

                                                           
41

 Strateški dokument sektorske razvojne skupine Energetika in trajnostni viri energije, Svet Vlade Republike Slovenije za 

konkurenčnost, november 2008, http://www.in-wheel.com/media/website/energetika-in-trajnostni-viri-
energije/strateskidokumentsvetzakonkurenconstskupinaenergetika.pdf  

http://www.in-wheel.com/media/website/energetika-in-trajnostni-viri-energije/strateskidokumentsvetzakonkurenconstskupinaenergetika.pdf
http://www.in-wheel.com/media/website/energetika-in-trajnostni-viri-energije/strateskidokumentsvetzakonkurenconstskupinaenergetika.pdf
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Tabela 17: Shemi za učinkovito rabo električne energije in zmanjševanje emisij TGP (ukrep I.4) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti: 
- shema oprostitev dajatve 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.7.2013; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Cilj je vzpostavitev in izvajanje dveh shem, in sicer: 
- sheme za zmanjšanje emisij TGP vezano na oprostitev plačila dajatev na obremenjevanje zraka z emisij CO2 in oprostitev dodatka k ceni toplote in 

goriv za povečanje energetske učinkovitosti za gospodarske družbe, ki so zavezanci za plačilo CO2 dajatve; 
- sheme za učinkovito rabo energije s poudarkom na zmanjšanju rabe električne energije za gospodarske subjekte, ki niso zavezanci za plačilo CO2 

dajatve, vezano na spodbude za vstop v shemo (oprostitev plačila prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni 
toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti). 

Ciljna raba končne energije - goriva, električna energija 

Ciljna skupina - zavezanci za plačilo dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, zavezanci za plačilo prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne 
energije in dodatka k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  priprava pravnih in strokovno tehničnih podlag za novo shemo za učinkovito rabo električne energije v podjetjih (MG). Višina oprostitev bo vezana 
na zastavljene in dosežene prihranke električne energije, ukrepi ne bodo predpisani; 

 zagon delovanja sheme za zmanjšanje rabe električne energije na izvajalski instituciji (Borzenu po pooblastilu MG);  

 priprava pravnih in strokovno tehničnih podlag za shemo za zmanjšanje emisij TGP v podjetjih (MOP); 

 izvajanje sheme za zmanjšanje emisij TGP (ARSO po pooblastilu MOP); 

 zagotovitev izmenjave izkušenj med obema shemama ter možnost povezav shem (npr. enotna pogodba); 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011- 2016 je 4 mio EUR (4 mio EUR predstavlja vrednost oproščenih 
plačil oziroma manj zbranih sredstev iz naslova plačil prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote in goriv 
za povečanje energetske učinkovitosti). 
Vir financiranja: 
- sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote in goriv za povečanje energetske 

učinkovitosti. 

Izvajalec - Ministrstvo za gospodarstvo in po njegovem pooblastilu Borzen 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije  

Metoda vrednotenja učinkov Načrtuje se uporaba metode od zgoraj navzdol.  

Prihranki doseženi v letu 2010 V okviru stare sheme 13 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.634 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.486 GWh. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se povezuje z uvajanjem certificiranih sistemov za upravljanje z energijo v javnem sektorju. 
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Tabela 18: Vzpostavitev razvojne sheme in druge spodbude gospodarstvu pri vstopu zelenih energetskih izdelkov na trg (ukrep I.5) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančne spodbude; Neposredne subvencije gospodarstvu za uvajanje novih izdelkov, proizvodnih procesov in storitev URE na trg 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.7.2012; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Ukrep je namenjen spodbujanju razvojnih projektov gospodarstva v vseh fazah razvoja energetsko učinkovitih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev 
in rešitev, zlasti usmerjen za spodbujanje gospodarstva pri demonstracijskih projektih in uvajanju teh izdelkov na trg. Višina spodbud za 
demonstracijske projekte je lahko višja, v primerjavi z drugimi spodbudami, ki zagotavljajo stroškovno učinkovitost ter izvedbo ukrepov URE.  
Cilj je povezovanje učinkov URE s cilji gospodarske rasti in zaposlovanja. 

Ciljna raba končne energije - raba energije v vseh sektorjih (posredni in dolgoročni učinki) 

Ciljna skupina - gospodarstvo, velika podjetja, mala in srednja podjetja, raziskovalne in razvojne organizacije 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  spodbude za vključevanje v evropske programe (npr. EUREKA); 

 dodatne spodbude v okviru obstoječih razpisov in programov za spodbujanje podjetništva financiranih iz EU skladov in drugih javnih virov 
(spodbujanje SME, tehnološki razvoj, spodbujanje inovacij idr.) za izdelke in storitve s področja URE; 

 vzpostavitev razvojne sheme in sheme financiranja pilotnih in demonstracijskih projektov za tehnologije in storitev s področja URE in OVE, priprava 
pravnih, strateških in upravno tehničnih osnov za delovanje sklada in sheme; *podnebni sklad in drugi viri]; 

 krepitev zmogljivosti na področju tehnološkega razvoja in konkurenčnosti (spodbude usposabljanja kadrov v okviru obstoječih razpisov; 

 spodbude za povečanje kakovosti ponudbe, načrtovanja in upravljanja sistemov ter izdelkov in storitev na področju ravnanja z energijo; 

 spodbude za medsebojno povezovanje za ponudbo celostnih rešitev in nastop na mednarodnih trgih; 

 razvojne spodbude podjetjem v okviru davčne politike;  

 uvajanje multidisciplinarnih raziskovalno-razvojnih programov in projektov na vseh področjih učinkovitega ravnanja z energijo; 

 uvedba obveznosti, da vsako proizvodno ali trgovsko podjetje na področju energetike v državni lasti ali solasti, ki posluje na prostem trgu, najmanj 
15 % dobička letno nameni za raziskave in razvoj URE, proizvodnje elektrike in/ali toplote iz OVE, SPTE. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 ni ocenjena. Viri:  
- EU programi (EUREKA, …),  
- Podnebni sklad, kohezijska sredstva (demonstracijski projekti). 

Izvajalec Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 

Nadzorna institucija  

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so posredni in dolgoročni 

Prihranki doseženi v letu 2010 Ukrep je nov. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.634 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v industriji) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.486 GWh. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 

sinergija 

Ukrep vpliva na zaposlovanje in gospodarsko rast. 



  
44 

3.3.2.5 Ukrepi v prometu 

Nabor ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v prometu je usmerjen razreševanju ključnih problemov 

sektorja: poleg hitre rasti cestnega tovornega prometa se povečuje število osebnih vozil ter hkrati zmanjšuje javni 

potniški promet oziroma število opravljenih potniških kilometrov z javnim prometom. Ukrepi so strnjeni v štiri 

vsebinska področja, ki so opredeljena s sledečimi ukrepi: 

 Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa (ukrep P.1) 

Gradnja in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture (predvsem železniškega in cestnega omrežja) je 

ključni pogoj za doseganje želenih učinkov na področju javnega potniškega prometa, Tabela 20. Znotraj tega 

ukrepa so načrtovane potrebne dodatne aktivnosti za vzpostavitev konkurenčnosti javnega potniškega 

prometa tako, da bo ta konkurenčen uporabi osebnega avtomobila ter izobraževanje in ozaveščanje, ki vpliva 

na spremembo ustaljenih navad uporabnikov v osebnem prometu v prid javnemu potniškemu prometu. 

 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2) 

Pri trajnostnem tovornem prometu je poudarek na somodalnosti (intermodalnosti), za kar je ključnega 

pomena gradnja in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture (predvsem železniške), Tabela 22. 

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

Ker Slovenija nima neposrednega vpliva na povečevanje energetske učinkovitosti pri proizvodnji osebnih 

vozil, lahko z dodatnimi ukrepi vpliva le na trg vozil in izbiro potrošnikov (ozaveščanje potrošnikov), da se v 

čim večjem obsegu odločajo za hibridna vozila in vozila z najnovejšimi standardi (EURO), ki so energetsko 

varčnejša ter z manjšimi izpusti toplogrednih plinov, Tabela 24. 

 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja (ukrep P.4)  

Gradnja kolesarskih stez in spremljevalne promocijske aktivnosti so namenjene spodbujanju kolesarjenja kot 

alternativnega potovalnega sredstva, ki predvsem v povezavi z drugimi načini javnega prevoza predstavlja 

učinkovito alternativo osebnemu prometu z minimalnimi vplivi na okolje, Tabela 26.  

Doseženi prihranki energije v letu 2010 so v sektorju prometa ovrednoteni po metodi od zgoraj navzdol. Izračun 

prihranka končne energije v prometu je tako izdelan na osnovi štirih indikatorjev, porabe končne energije v cestnem 

prometu za osebna in tovorna vozila ter porabe končne energije v železniškem blagovnem in železniškem potniškem 

prevozu (glej PRILOGA 5). Metodologija ne omogoča razčlenitve vrednotenja učinkov glede na posamezni ukrep, 

vendar podaja skupno oceno prihrankov energije v sektorju prometa. Le pri ukrepu povečanja energetske 

učinkovitosti osebnih vozil je indikativno uporabljena metoda od spodaj navzgor (glej PRILOGA 5). Ukrep P.3. je edini, 

za katerega so na voljo ustrezni podatki, ki omogočajo uporabo te metode. Za vrednotenje ostalih ukrepov po 

metodah od spodaj navzgor je potrebno v prihodnosti sistematično zbirati ustrezne podatke, kot je za posamezni 

ukrep priporočeno, PRILOGA 5.  

Osnova za oceno porabe goriv v prometu domačih (registrirana v Sloveniji) vozil so podatki ARSO, ki so uporabljeni pri 

izračunu emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka. ARSO za razdelitev porabe energije v cestnem prometu po 

vrstah vozil uporablja model COPERT 4. 

Tabela 19 prikazuje ukrepe, oceno doseženih prihrankov v letu 2010 za ukrep Povečanje energetske učinkovitosti 

osebnih vozil ter pričakovane prihranke energije v letu 2016. V tabeli so predstavljeni tudi doseženi in predvideni 

prihranki izračunani na osnovi izbranih indikatorjev po metodi od zgoraj navzdol. Večji prihranki v letu 2008 so nastali 

predvsem zaradi zmanjšanja tovornega cestnega prometa kot posledica nastopa gospodarske krize. Nezadovoljiv pa je 

predvsem negativni trend prihrankov v železniškem prometu, kjer se v prihodnosti predvideva ustrezno 

prestrukturiranje, kot je navedeno v ukrepu »Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa«. Skupni prihranki končne 

energije v prometu za obdobje 2008 – 2016, ki so predvideni z izvedbo ukrepov v AN URE 1, so ocenjeni na 721 GWh. 

Projekcija prihrankov za leto 2016 se po metodi od zgoraj navzdol znatno zviša in znaša 1.713 GWh. 
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Tabela 19: Ukrepi v prometu 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna raba 
končne energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 

energije v letu 
2010 [GWh] 

Pričakovani prihranki 
energije v letu 2016 

[GWh] 

P.1 Promocija in konkurenčnost 
javnega potniškega prometa 

promet osebnih 
vozil 

1.1.2008 –  
31.12.2016 

/ / 

P.2 Spodbujanje trajnostnega 
tovornega prometa 

cestni tovorni 
promet 

1.1.2008 –  
31.12.2016 

/ / 

P.3 Povečanje energetske 
učinkovitosti cestnih motornih 
vozil 

cestna motorna 
vozila 

1.1.2008 –  
31.12.2016 

45 / 

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

promet osebnih 
vozil 

1.1.2008 –  
31.12.2016 

/ / 

Skupaj 
(metoda od spodaj navzgor) 

  

Indikatorji prihranka končne 
energije[GWh] 

2008 2009 2010 2016 

P8a-1 
Osebna vozila v cestnem 
prometu  

18 60   

P9-1 
Tovorna vozila v cestnem 
prometu 

217 98   

P10 Železniški blagovni prevoz -0 1 3  

P11 Železniški potniški prevoz -0 -3 11  

Skupaj (P8a-1 + P9 + P10 + P11) 
(metoda od zgoraj navzdol) 234 156 

42
 1.731 

 

Pri opisu izvajanja posameznega ukrepa so podana priporočila za okrepitev z dodatnimi podpornimi aktivnostmi 

znotraj posameznega ukrepa. 

Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa (ukrep P.1) 

Težišče tega ukrepa je bilo v obdobju 2008 – 2010 na izvajanju projekta Integrirani javni potniški promet 2007 – 2013 

(IJPP), s katerim se spodbuja razvoj javnega potniškega prometa tako, da bo ta konkurenčen uporabi osebnega 

avtomobila.  

V okviru projekta IJPP so v letu 2008 izdelane strokovne podlage za tarifni in conski sistem. V letu 2009 so bile 

vzpostavljene pravne podlage za samo integracijo in izvedene priprave na izvedbo javnega razpisa za ekonomsko 

analizo con ter informacijskega portala. Razpisa sta bila izvedena v letu 2010, in naloge na podlagi tega razpisa so v 

izvajanju. Na strokovni ravni je bilo vzpostavljeno sodelovanje z Mestno občino Ljubljana ter Regionalno razvojno 

agencijo Ljubljanske urbane regije.  

Poleg tega se je v letu 2010 pričela izvajati vrsta nalog za učinkovito uvajanje IJPP:  

 na področju sistema izobraževanja (razvoj študijskih programov);  

 na področju urejanja prostora (konkretizacija mestnih prometnih načrtov idr.); 

 na področju informiranja (celoten sklop obveščanja in ozaveščanja javnosti). 

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
43

, so 

vrstam energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, ki jih v 

svoje programe lahko vključijo veliki zavezanci, dodana baterijska električna vozila in vozila na stisnjen zemeljski plin 

ali bioplin namenjena javnemu potniškemu prometu. S tem se bo spodbudila uporaba omenjenih energentov v JPP. 
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 Prihranki za leto 2010 niso ocenjeni (statistični podatki za leto 2010 niso bili še na voljo). 
43

 Ur. l. RS, št. 57/2011 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2649
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Za ustreznejšo organiziranost javnega potniškega prometa pripravlja Ministrstvo za promet, skladno z Zakonom o 

prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
44

, vse potrebno za ustanovitev organa (direkcije) za javni potniški promet, ki naj 

bi se ustanovil s 1.1.2012. 

V pripravi je tudi program subvencioniranja javnega prometa in sicer ob nakupu avtobusov na stisnjen zemeljski plin. 

Predvideno je subvencioniranje dela razlike v ceni med »klasičnim avtobusom« in avtobusom na stisnjen zemeljski plin 

s strani Eko sklada. 

Glede na to, da je uporaba javnega prevoza energetsko bolj učinkovita od uporabe osebnega vozila, je ta ukrep 

dolgoročno morda najpomembnejši ukrep v pristojnosti Ministrstva za promet, saj poleg učinkovitejše rabe energije 

zasleduje tudi cilj zagotavljanja trajnostne mobilnosti. 

Predlogi za nadgradnjo/dopolnitev ukrepa P.1 

Kot nadgradnja ukrepa se pri nadaljnjem izvajanju lahko upošteva izkušnje in dobre prakse ostalih držav članic na 

področju spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa s dodatnima podpornima aktivnostma, Tabela 21. 

Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2) 

Na področju trajnostnega tovornega prometa ostaja poseben problem učinkovitost rabe energije v tranzitnem 

cestnem blagovnem prometu, ki se povečuje oziroma zmanjšuje v tesni povezavi z gospodarskim razvojem na 

območjih, ki jih napajajo tranzitni koridorji. V primeru Slovenije sta to V. in X. koridor. Problem povečanega 

tranzitnega prometa je še toliko večji, ker Slovenija na gospodarski razvoj drugih držav kot osnovnega generatorja 

tranzitnega prometa nima vpliva. Poleg tega je Slovenija dolžna spoštovati prevzeta mednarodno zavezujoča pravila 

EU in drugih mednarodnih povezav (Alpska konvencija, CEMT idr.). Zaradi tega se v metodi vrednotenja prihrankov v 

sektorju prometa po metodi od zgoraj navzdol tranzitni promet izloči in se njegov vpliv ne upošteva. 

Za doseganje ciljev učinkovite rabe energije v tovornem prometu je ključna vzpostavitev realnih alternativ cestnemu 

blagovnemu prometu in to na celotni poti prevoza; v obliki železniškega tovornega prometa v okviru projektov iz 

Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje od 2007 do 2023 – ReNRP (področje Modernizacija 

železniškega omrežja). Gre za cilj, ki ni dosegljiv samo v okviru ene države in cilj, ki ga ni mogoče uresničiti v kratkem 

časovnem razdobju. Slovenija sledi ciljem somodalnosti in že na podlagi ter v okviru Resolucije o prometni politiki 

pripravlja ustrezne strateške dokumente za področje pomorstva in železnic. V okviru proračuna za leti 2010 in 2011 pa 

je bilo prvič zagotovljenih več sredstev za izgradnjo in posodobitev železnic kot za avtocestni program. Do vzpostavitve 

resnih alternativ cestnemu tranzitnemu prometu pa smo v okviru ukrepa omejeni na spodbujanje izboljšanja okoljskih 

karakteristik domačega parka tovornih vozil. 

Z namenom posodobitve domačega parka tovornih vozil je bilo leta 2009 v okviru subvencij za nabavo ekološko 

ustreznejših vozil (EURO 5) na pobudo Ministrstva za promet in v izvedbi Eko sklada razdeljenih okoli 4 mio EUR. V letu 

2010 je bila izvedena nadgradnja cestninskega sistema za vozila cestninskih razredov R3 in R4, s katero se cestnina 

obračunava glede na EURO emisijski razred vozila.  

Predlogi za nadgradnjo/dopolnitev ukrepa P.2 

Kot nadgradnja ukrepa P.2. v prihodnosti se predlaga pri nadaljnjem izvajanju upoštevanje podatkov o dejanskem 

stanju tranzitnega prometa čez Slovenijo (CAFT) ter razširiti trajnostno upravljanje z voznim parkom tovornih vozil z 

integracijo v telematsko-informacijski sistem spremljanja in nadzora prometa, Tabela 23. 

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

Aktivnosti tega ukrepa temeljijo predvsem na ozaveščanju in uporabi fiskalnih ukrepov za spodbujanje nakupa okolju 

prijaznejših in energetsko učinkovitejših cestnih motornih vozil ter uvedbi novih predpisov za zmanjševanje emisij 

CO2v izpušnih plinih in za zviševanje učinkovitosti vozil. 
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 Ur. l. RS, št. 49/2011 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201149
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V letu 2010 je bila sprejeta Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob 

nakupu novih osebnih vozil
45

. Na podlagi uredbe so dobavitelji dolžni pripraviti enotni priročnik o varčni porabi goriva 

in emisijah CO2, kjer bodo potrošniki našli seznam vseh novih osebnih vozil, ki so na trgu v Sloveniji skupaj s podatki o 

porabi goriva in emisijah CO2. 

Na področju fiskalnih ukrepov je bila z namenom spodbujanja nakupa ekološko sprejemljivejših osebnih vozil 

pripravljena diferenciacija davka na osebna vozila glede na emisije CO2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davku na motorna vozila (ZDMV-C)
46

 tako določa stopnjo davka za motorna vozila, ki je odvisna od izpusta CO2 pri 

kombinirani vožnji in vrste goriva. Za vozila na električni pogon ter hibridna vozila se upošteva lestvica, ki velja za 

vozila z bencinskim gorivom. Stopnja davka je poleg tega odvisna tudi od emisijske stopnje pogonskega motorja 

EURO 3 do EURO 5, kar lahko v skrajnem primeru poveča stopnjo davka za deset odstotnih točk.  

Drugi fiskalni ukrep predvideva višino letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu v odvisnosti od emisij CO2 in 

emisijske stopnje pogonskega motorja tudi pri osebnih vozilih. V letu 2008 sta bila izdana Zakon o letni dajatvi za 

uporabo vozil v cestnem prometu
47

 in Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem 

prometu
48

. Uredba določa pri tovornih vozilih in avtobusih višino letne dajatve tudi v odvisnosti od emisijske stopnje 

pogonskega motorja, ki sicer ne upošteva emisije CO2. V letu 2009 je bila pripravljena sprememba te uredbe, ki bi 

določala višino letne dajatve v odvisnosti od emisij CO2 in emisijske stopnje pogonskega motorja tudi pri osebnih 

vozilih, vendar zaradi predvidenih socialnih posledic v času ekonomske krize predlog ni bil uveljavljen. 

Predlogi za nadgradnjo/dopolnitev ukrepa P.3 

Poleg obstoječih aktivnosti, ki spodbujajo nabavo energetsko učinkovitih vozil se lahko spodbujanje sinergijsko poveže 

z naprednim načrtovanjem mestne mobilnosti, ki naj spodbuja uporabo učinkovitih in nizko-emisijskih vozil v mestnih 

središčih, Tabela 25. 

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 letu 2011 je znotraj proračuna Direkcije RS za ceste aktivnih 18 izključno kolesarskih projektov. Od tega se šest 

projektov sofinancira s strani EU Strukturnih skladov. Poleg samostojnih kolesarskih projektov se gradijo kolesarske 

površine tudi v okviru ostalih projektov, ki jih izvaja Direkcija RS za ceste (npr. ureditev cest skozi naselja ter 

rekonstrukcije). 
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 Ur. l. RS, št. 81/2010 
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Tabela 20: Promocija konkurenčnosti javnega potniškega prometa (ukrep P.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezni oglaševalski ukrepi: 

- Promocija, ozaveščanje in informiranje o prednostih javnega potniškega prometa 

Finančni instrumenti: 

- Finančne spodbude in stimulativno subvencioniranje javnega potniškega prevoza (neposredne subvencije iz proračunskih sredstev in dajatve na 
osebna vozila) 

- Navzkrižno financiranje 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Pomembni mejniki: 2008 - izdelane strokovne podlage za tarifni in conski sistem IJPP; 2009 - vzpostavljene pravne podlage za integracijo IJPP; 2013 - 
zaključek projekta IJPP; 2012 - predvidena ustanovitev Direkcije za javni potniški promet. 

Cilj/predstavitev - povečati obseg javnega potniškega prometa in doseči prihranek energije z zmanjšanjem prometa osebnih vozil.  

Z vzpostavitvijo intermodalnosti (vlak, avtobus, kolo idr.) in kakovostnega JPP, promocijskimi aktivnostmi ter ukrepi za povečanje njegove 
konkurenčnosti, je do konca obdobja izvajanja ukrepa namen doseči obseg in zasedenost javnega potniškega prometa iz leta 1990. 

Ciljna raba končne energije - promet osebnih vozil  

Ciljna skupina - uporabniki osebnega potniškega prometa, izvajalci javnega potniškega prometa, - strokovne in izobraževalne ustanove, NVO, široka javnost 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Spreminjanje izbire načina prevoza v osebnem prometu (modal shift): 

- enotna (kombinirana) vozovnica in cenovna dostopnost, 

- uskladitev voznih redov, povečanje dostopnosti, frekvence, točnosti, hitrosti in kakovosti linij javnega prevoza, povečanje parkirnin, 

- vzpostavitev intermodalnih terminalov in informacijskih centrov, 

- uvedba vzgojno-izobraževalnih programov (vrtci, osnovne šole). 

Spodbujanje izvajalcev JPP za ustrezno prilagoditev izvajanja dejavnosti z namenom povečanja opravljenih potniških kilometrov (PKM): 

- stimulativno subvencioniranje javnega cestnega potniškega prometa glede na število PKM in ne več glede na število prevoženih kilometrov na 
posamezni liniji, 

- uvedba kordonskih cestnin in vinjet, 
- stimulativni tarifni in conski sistemi. 

Spodbujanje izvajalcev JPP za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin: 
- subvencioniranje dela razlike v ceni med »klasičnim avtobusom« in avtobusom na stisnjen zemeljski plin,  

Sistemski ukrepi iz OP TGP-1: 
- Navzkrižno financiranje – delodajalec delavcu priskrbi karto (letno/mesečno) za prevoz na delo in iz dela, kar posledično pomeni financiranje JPP in 

spodbuda zaposlenim, da ga tudi dejansko koristijo. 
- Delno navzkrižno financiranje preko dodatnega subvencioniranja JPP (znižanje cene mesečne/letne vozovnice ali celo uvedba brezplačnega javnega 

prometa), ki ima za posledico zmanjšanje stroškov za delodajalce, za državo kot največjega delodajalca pa je učinek nevtralen, saj lahko del 
zmanjšanja izdatkov (javni sektor) iz naslova nadomestila stroškov za prevoz na delo in iz dela, uporabi za subvencioniranje znižanja cen, morebitni 
preostanek pa za spodbujanje JPP in razvoj ustrezne infrastrukture. 
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Tabela 20: Promocija konkurenčnosti javnega potniškega prometa (ukrep P.1), nadaljevanje 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 – 2016 znaša 10 mio EUR. 

Viri financiranja: 

- proračunska sredstva (projekt IJPP); 2011 – 2,38 mio EUR; 2012 – 2,50 mio EUR; 2013 – 3,62 mio EUR, 2014 – 0,1 mio EUR (Vir: NRP 2011) 

Izvajalec Ministrstvo za promet, lokalne skupnosti 

Nadzorna institucija Ministrstvo za promet 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so zajeti v kumulativnih učinkih, ki so izračunani za sektor prometa po metodi od zgoraj navzdol, PRILOGA 5. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Doseženi prihranki so izračunani na osnovi uporabe predloga indikatorjev za izračun prihrankov v sektorju prometa po metodi od zgoraj navzdol, ki ga 
je kot priporočilo pripravila Evropska komisija, skupne prihranke prikazuje Tabela 19. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.731 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.545 GWh. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

- Zagotavljanje trajnostne mobilnosti; 
- Pozitivni okoljski učinki, predvsem z zmanjševanjem osebnega prometa v mestnih jedrih, ki ga nadomešča učinkovit javni potniški promet. 

 

Tabela 21: Dopolnitev in nadgradnja ukrepa P.1 

Podporna aktivnost Izvajalec 

Olajšave pri registraciji osebnih vozil in/ali olajšave pri letni dajatvi za uporabo 
vozila v cestnem prometu (cestna taksa) v primeru nakupa (in uporabe) 
celoletne/sezonske vozovnice za javni promet. 

MF, MzP, lokalne skupnosti, 
zavarovalnice 

Poslovni centri in industrijske cone z več kot 500 zaposlenimi morajo imeti 
integrirani plan mobilnosti, ki bo zagotavljal možnost konkurenčnega javnega 
prevoza za zaposlene. 

lokalne skupnosti (občine), 
poslovni centri, industrijske 
cone  
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Tabela 22: Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti:  
- fiskalni instrumenti za cestni tovorni promet, 
- finančne spodbude za vzpostavitev intermodalnosti in povečanje prevoza tovora po železnici. 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Glavni cilj ukrepov je omejiti rast cestnega tranzitnega tovornega prometa in zagotoviti čim večji prehod tovornega prometa na železnice. Dolgoročno 
naj bi bila vsaj polovica sedanjega tranzitnega tovornega prometa čez Slovenijo preusmeriti na železnice. 

Ciljna raba končne energije - cestni (tranzitni) tovorni promet 

Ciljna skupina - izvajalci tovornega prometa (Slovenske železnice, transportna podjetja idr.) 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Konkurenčnost železniškega tovornega prometa in intermodalnost: 
- razvoj logističnih centrov, pretovornih terminalov in intermodalnih vozlišč, 
- uporaba oprtnih vlakov, 
- vključevanje eksternih stroškov v cestnine in druge dajatve za tovorni promet. 
Povečana učinkovitost tovornega prometa: 
- subvencije za nabavo ekološko ustreznejših vozil (EURO 5), 
- izobraževanje voznikov in upravljavcev voznega parka tovornih vozil. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 znaša 6,7 mio EUR (AN URE 1). 
Vir financiranja: 
- neposredne subvencije iz proračunskih sredstev in dajatve na cestna tovorna vozila. 

Izvajalec - Ministrstvo za promet, Ministrstvo za gospodarstvo, Slovenske železnice 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za promet 
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Tabela 22: Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2), nadaljevanje 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so zajeti v kumulativnih učinkih, ki so izračunani za sektor prometa po metodi od zgoraj navzdol, PRILOGA 5. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Doseženi prihranki so izračunani na osnovi uporabe predloga indikatorjev za izračun prihrankov v sektorju prometa po metodi od zgoraj navzdol, ki ga 
je kot priporočilo pripravila Evropska komisija, skupne prihranke prikazuje Tabela 19. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.731 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.545 GWh. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Razvoj prometne telematike in dinamični nadzor prometne signalizacije ima pozitivne učinke na učinkovitost vseh udeležencev cestnega prometa – 
poleg tovornega tudi na javni potniški ter osebni promet, manjše so okoljske obremenitve (onesnaževanje zraka, hrup), manjša je izraba cestišč, manjši 
so zastoji. 

 

Tabela 23: Dopolnitev in nadgradnja ukrepa P.2 

Podporna aktivnost Izvajalec 

Predpisana energijska ekonomičnost novih dostavnih ter tovornih vozil: 

 standardizacija ekonomičnosti, 

 prostovoljni ali obvezni programi za spodbujanje ekonomičnosti 
dostavnih in tovornih vozil (zamenjava voznega parka z namenom 
doseganja določene energijske ekonomičnosti). 

 
 
MOP 

Prometna telematika in informatika – nadgradnja načrtovanih ukrepov za 
spodbujanje somodalnosti (intermodalnosti) 

MzP 

Dinamični nadzor prometne signalizacije (v povezavi z zgornjo aktivnostjo) MzP 
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Tabela 24: Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil (ukrep P.3) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpisi:  
- predpisi o energijskem označevanju osebnih vozil, 
- predpisi za izvedbo zelenih javnih naročil. 
Informiranje in obvezni oglaševalski ukrepi: 
- financiranje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.  
Finančni instrumenti: 
- fiskalni instrumenti za obdavčitev osebnih in tovornih vozil ter avtobusov, 
- sofinanciranje. 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev - zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih motornih vozil in gospodarna poraba goriva. 
Z ustreznim označevanjem, promocijo, izobraževanjem in proporcionalnim obdavčenjem vozil glede na energetsko učinkovitost se spodbujajo kupci 
novih vozil k ustreznejši izbiri ter hkrati hitrejši zamenjavi okoljsko manj primernih starih vozil. Predpisani kazalniki učinkovitosti za posamezne vrste 
vozil pri izvedbi javnih naročil bodo pomembno vplivali na nakup energetsko varčnih vozil. 

Ciljna raba končne energije - promet cestnih motornih vozil 

Ciljna skupina - široka javnost, gospodarske družbe, javni sektor, strokovne in izobraževalne ustanove, NVO 

Izvedba 

Ključne aktivnosti - obveščanje potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil ter označevanje energetske učinkovitosti osebnih vozil 
- diferenciacija davka na osebna vozila glede na okoljske standarde (EURO) in energetsko učinkovitost vozil (specifične emisije CO2/km) 
- uvedba letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu v odvisnosti od emisij CO2 in emisijske stopnje pogonskega motorja tudi pri osebnih 

vozilih 
- zelena javna naročila za nakup energetsko učinkovitih in okolju prijaznih vozil; 
- promocijske in izobraževalne aktivnosti (šola varčne vožnje idr.); 
- sofinanciranje nakupa električnih in hibridnih (plug-in) vozil. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 znaša 12,6 mio EUR: 
Viri financiranja: 
- sredstva iz prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatek k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti, 
- neposredne subvencije iz proračunskih sredstev za promocijske in izobraževalne aktivnosti. 

Izvajalec - Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Eko sklad 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance 
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Tabela 24: Povečanje energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil (ukrep P.3), nadaljevanje 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Za vrednotenje učinkov ukrepa sta bili indikativno uporabljeni dve metodi od spodaj navzgor, in sicer: 
- EMEEES metoda za vrednotenje učinkov energetsko učinkovitih vozil (EMEEES bottom-up case application 14: Vehicle Energy Efficiency) 
Metoda A za izračun prihrankov energije pri uporabi energetsko učinkovitih vozil v cestnem prometu, kot predstavljeno v metodologiji izračuna 
prihrankov energije "Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije" (glej PRILOGA 5). 

Prihranki doseženi v letu 2010 44,3 GWh (EMEEES) oziroma 
45,7 GWh (Metoda A za izračun prihrankov energije pri uporabi energetsko učinkovitih vozil v cestnem prometu -"Metode za izračun prihrankov 
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije") 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.731 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.545 GWh. 

Predpostavke - Uporabljeni metodi od spodaj navzgor vrednotita tekoče učinke ukrepa glede na preteklo leto. Zaradi tega se v prihrankih za tekoče leto 
upoštevajo vsi letni prihranki od pričetka izvajanja ukrepa - kumulativno vrednotenje učinkov. 

- Pri izračunu prihrankov energije po Metoda A za izračun prihrankov energije pri uporabi energetsko učinkovitih vozil v cestnem prometu, kot 
predstavljeno v metodologiji izračuna prihrankov energije (Priloga 4), je kot meja učinkovitosti uporabljena vrednost izpusta 130 gCO2/km, ki jo kot 
mejo učinkovitosti uporabljajo tudi ostale metode. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

 

 

Tabela 25: Dopolnitev in nadgradnja ukrepa P.3 

Podporna aktivnost Izvajalec 

Napredno načrtovanje mestne mobilnosti, ki naj spodbuja energetsko učinkovito in 
okoljsko sprejemljivejšo mobilnost, kot npr. dostop v mestna jedra le z nizko-
emisijskimi osebnimi vozili. 

Mestne občine, lokalne 
skupnosti; 

Sistematično zbiranje podatkov za reprezentativno oceno povprečnega števila letno 
prevoženih kilometrov za osebna vozila v koledarskem letu, ki je potrebni podatek 
pri vrednotenju učinkov ukrepa po metodi od spodaj navzgor. Ostali potrebni 
podatki so na razpolago (vir MNZ). 

MzP 

Spodbujanje uporabe energijsko učinkovitih pnevmatik z majhnim kotalnim 
uporom v osebnem prometu ter spodbujanje nadzora ustreznega tlaka v 
pnevmatikah. 

MzP 
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Tabela 26: Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja (ukrep P.4) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti: 
- Finančne spodbude za gradnjo kolesarskih stez in podpornih objektov; 
Financiranje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti. 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2012 

Cilj/predstavitev Kolesarjenje je alternativa prevozu z osebnimi vozili in zelo učinkovito dopolnilo drugim načinom javnega prevoza (kombinirani prevozi, izposoja koles 
idr.). Končni cilj ukrepov je vsaj 10 % dnevnih migracij v poletnem in prehodnem obdobju opravljenih s kolesom. Dodatni cilji so:  
- vplivati na spremembo izbire potovalnega sredstva,  
- zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev,  
- zmanjšati negativne vplive na okolje,  
- zagotoviti povezavo z mednarodnim kolesarskim omrežjem in prispevati k razvoju turizma. 

Ciljna raba končne energije - promet osebnih vozil 

Ciljna skupina - široka javnost, strokovne in izobraževalne ustanove, NVO 

Izvedba 

Ključne aktivnosti - gradnja 500 km kolesarskih stez in druge kolesarske infrastrukture 
- odstranitev ovir za sprejem koles na vlak/avtobus  
- promocijske in izobraževalne aktivnosti o uporabi kolesa kot alternativnega prevoznega sredstva (modal shift) 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 znaša 24,1 mio EUR. 
Viri financiranja: 
- neposredne subvencije iz proračunskih sredstev, sredstev lokalnih skupnosti ter sofinanciranje s strani EU Strukturnih skladov; planirana sredstva za 

kolesarske projekte (sofinanciranje s strani EU Strukturnih skladov): 2011 – 3,87 mio EUR; 2012 – 6,27 mio EUR; 2013 – 5,76 mio EUR, 2014 – 7,48 
mio EUR, po letu 2014 8,17 mio EUR. (Vir: NRP 2011) 

Izvajalec - Ministrstvo za promet, lokalne skupnosti, Slovenske železnice, avtobusni prevozniki 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za promet 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so zajeti v kumulativnih učinkih, ki so izračunani za sektor prometa po metodi od zgoraj navzdol, PRILOGA 5. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Doseženi prihranki so izračunani na osnovi uporabe predloga indikatorjev za izračun prihrankov v sektorju prometa po metodi od zgoraj navzdol, ki ga 
je kot priporočilo pripravila Evropska komisija, skupne prihranke prikazuje Tabela 19. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 1.731 GWh. 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Prihranki so ovrednoteni na nivoju celotnega sektorja (vsi ukrepi v prometu) z metodo od zgoraj navzdol in znašajo 2.545 GWh. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Razvoj turizma s povezavami na mednarodno kolesarsko omrežje, manjše okoljske obremenitve (zrak, hrup), manjši zastoji. 
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3.3.2.6 Ukrepi v javnem sektorju 

Nabor ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju obsega štiri specifične ukrepe – zeleno javno 

naročanje, finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju, 

uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju ter finančne spodbude za učinkovito rabo električne 

energije v javnem sektorju, Tabela 27. Podobno kot za storitveni sektor tudi za javni sektor velja, da sektor pokriva več 

večsektorskih in horizontalnih ukrepov. Med večsektorskimi so pomembni ukrepi podpore za znatno povečanje 

obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in iz sistemov SPTE (ukrep V.3), predpisi za energetsko učinkovitost 

stavb (ukrep V.1) ter energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav ter minimalne zahteve (ukrep 

V.2).  

Tabela 27: Ukrepi v javnem sektorju 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna raba končne 
energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 
energije v 
letu 2010 

[GWh] 

Pričakovani 
prihranki 
energije v 
letu 2016 

[GWh] 

J.1 Zelena javna naročila raba končne energije v 
javnem sektorju 

1.1.2012 –
31.12.2016 

/ / 

J.2 Finančne spodbude za energetsko 
učinkovito obnovo in trajnostno 
gradnjo stavb v javnem sektorju 

raba energije v javnem 
sektorju v stavbah 

1.1.2008 –
31.12.2016 

/ 116 

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

raba končne energije v 
javnem sektorju 

1.7.2012 –
31.12.2016 

/ 222 

J.4 Finančne spodbude za učinkovito 
rabo električne energije v javnem 
sektorju 

električna energija 1.1.2008 –
31.12.2016 

/ 74 

Skupaj  413 

 

Zelena javna naročila (ukrep J.1) 

Načrtovan je začetek izvedbe vsebinsko nadgrajenega ukrepa iz AN URE 1, Tabela 28. Javni sektor je z zelenim javnim 

naročanjem pomemben akter pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Z ukrepi učinkovite rabe energije se lahko 

sočasno doseže tudi bistveno znižanje stroškov javnega sektorja. Z zelenimi javnimi naročili lahko javni sektor doseže 

velike učinke pri znižanju porabe energije, in posredno, preko večjega povpraševanja po novih »zelenih« izdelkih, 

storitvah in tehnologijah, vpliva na razvoj trga in konkurenčnosti. V letu 2009 je bil sprejet Akcijski načrt za zeleno 

javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, vendar pri izvajanju ukrepov, s katerimi bi dosegli premik na področju 

javnega naročanja, prihaja do velikih zamud. Predlog Uredbe o zelenem javnem naročanju je bil pripravljen (poslan v 

javno obravnavo in medresorsko usklajevanje v začetku leta 2010), a uredba do danes še ni bila sprejeta. Na področju 

izobraževanja kadrov je bilo izvedenih nekaj usposabljanj ter večje število delavnic in seminarjev z mednarodno 

udeležbo predavateljev. V predlogu uredbe so bile le deloma zajete zahteve in merila za izbor proizvodov, ki 

spodbujajo učinkovito rabo energije in sicer za: 

 električno energijo, kjer je predvideno spodbujanje nakupa električne energije proizvedene iz OVE in SPTE z 

visokim izkoristkom, ki razpolagajo z ustreznim certifikatom (niso deležne podpore po veljavnih shemi za nove 

naprave); 

 elektronsko pisarniško opremo, ki mora imeti oznako ENERGY STAR; 

 pri gradnji in prenovi stavb in prostorov se naslanja na PURES, tudi pri investicijskem in rednem vzdrževanju, 

torej pri posegih ki niso predmet PURES, predlog Uredbe o ZeJN zahteva upoštevanje zahtev PURES za 

naslednjo opremo: hladilne naprave in sisteme, naprave za prezračevanje in klimatizacijske naprave, 

razsvetljava notranjih prostorov, termostatski ventili in centralna regulacija ogrevalnega sistema za centralni 

sistem ogrevanja, cevi s toplotno izolacijo, naprave za pripravo pitne vode; 

 javno razsvetljavo - predlog uredbe vsebuje lastne minimalne zahteve URE. 
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Tabela 28: Zelena javna naročila (ukrep J.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpisi: predpisi o zelenem javnem naročanju. 
Informiranje in izobraževanje: obvezno izobraževanje za vse javne uslužbence, ki izvajajo zelena javna naročila. 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2012; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Javni sektor z zelenim javnim naročanjem postane pomemben akter pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Usmerjanje kupne moči k nakupu 
bolj zelenih proizvodov in storitev lahko povzroči velike neposredne okoljske koristi, prispeva k spodbujanju trga za zelene proizvode in storitve ter 
postavi zgled za podjetja in zasebne potrošnike. V okviru urejanja zelenih javnih naročil je v pripravi uredba, ki bo sprejeta v začetku prihodnjega leta in 
zavezuje javne ustanove, da v javna naročila vključijo okoljske vidike na ravni meril in pogojev izbire, na način, da se med drugim upošteva vpliv 
proizvodov in storitev znotraj celotnega življenjskega kroga. Predlog uredbe o zelenem javnem naročanju ureja zelena javna naročila na zgoraj 
omenjenih področjih URE. Uredba mora za posamezne skupine proizvodov vzpostaviti takšna okoljske zahteve in merila, ki so jasna in enostavna za 
uporabo. Strokovno pripravo tehničnih zahtev in meril uredbe ter tehničnih smernic za URE v ZeJN vodi ministrstvo pristojno za energijo v sodelovanju 
z MF, oz. v njegovem imenu pooblaščena izvajalska institucijo (npr. Borzen). Predlog uredbe bo pred sprejemom dopolnjen z vsemi področji naročanja 
URE, ki so enostavna za izvedbo ali učinki zelo veliki. Zeleno javno naročanje na področju URE bo urejalo zlasti naročila pri investicijskem vzdrževanju 
manjšega obsega in rednem vzdrževanju, torej naročila, ki jih ne ureja PURES (npr.: razsvetljava v objektih, klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje in 
pisarniška oprema, rekonstrukcijah stavb manjšega obsega idr. V okviru PURES (oz. podrejenih tehničnih smernic) se opredelijo strožje zahteve URE za 
javni sektor. PURES se dopolni tudi z minimalnimi zahtevami URE za javni sektor pri manjših investicijah. Za tipična naročila se pripravi vzorčno 
dokumentacijo (tehnične priloge k razpisni dokumentacij), ki poenostavi uporabo zahtev PURES za pogoste ukrepe. 

Ciljna raba končne energije - raba vseh oblik končne energije v javnem sektorju 

Ciljna skupina - javni sektor 

Izvedba 

Ključne aktivnosti - sprejem Uredbe o zelenem javnem naročanju 
- širitev ZeJN na nove skupine izdelkov in storitev 
- dopolnitve PURES 
- nadaljnje izvajanje izobraževanj, ki so obvezna za vse javne uslužbence, ki izvajajo javna naročila, da se zagotovi dovolj veliko število usposobljenih 
kadrov, ki bodo pripravljali kakovostne razpisne dokumentacije 
- izvedba pilotnih projektov zelenih javnih naroči na področju obnove stavb in vzdrževanja 

Finančna sredstva in viri Ocena javnih sredstev je bila pripravljena v okviru AN ZeJN. 

Izvajalec - Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, vse institucije, ki so zavezane 
naročati po ZJN 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za finance 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Metode na nivoju EU ni. Prihranki so neposredni. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Ukrep se še ne izvaja. 
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Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem 

sektorju (ukrep J.2) 

Aktivnosti za spodbujanje energetske sanacije stavb v javnem sektorju (Tabela 29) so se izvajale, vendar v obdobju do 

leta 2010 še ni bilo doseženih učinkov programa. Posamične projekte učinkovite rabe energije so izvajale organizacije 

v javnem sektorju in občine. V obdobju do leta 2010 so potekale naslednje aktivnosti: 

 v okviru programa kohezijske politike v Sloveniji (OP ROPI za obdobje 2007 - 2013) so bila zagotovljena 

sredstva za spodbujanje URE v javnem sektorju v okviru razvojnega prednostnega področja Trajnostna 

energija v skupni višini 95,6 mio EUR. V letu 2010 je bil izveden razpis za energetsko sanacijo bolnišnic v 

vrednosti 52,6 mio EUR (51,6 mio EUR podpisanih pogodb z 20 zavodi), v letu 2011 pa je odprt razpis za 

energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v okviru MŠŠ v vrednosti 16 mio 

EUR in MDDSZ v višini 20 mio EUR. 

 pripravljene so bile pravne podlage za zagotavljanje prihrankov energije v okviru programov, ki jih izvajajo 

dobavitelji energije. V letu 2011, ko je ta ukrep še v pripravi, vse programe URE za dobavitelje izvaja Eko 

sklad. Načrtovan je razpis Eko sklada za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti občin v vrednosti 4,5 mio EUR 

v letu 2011 in 7 mio v letu 2012. 

Večji učinki načrtovanega programa bodo doseženi, ko bo uveljavljen tudi ukrep pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov energije (glej ukrep H.1). Ob angažiranju zasebnih sredstev s tem mehanizmov bo možno izvajanje ukrepa 

ob manjši intenzivnosti porabe javnih sredstev za investicije v energetsko sanacijo stavb.  

Uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju (ukrep J.3) 

Ukrep se še ne izvaja. Pravne podlage se še vzpostavljajo. Veljavni energetski zakon obvezuje organizacije javnega 

sektorja, da vodijo energetsko knjigovodstvo v stavbah s površino nad 500 m
2
. Drugi elementi uvajanja sistemov za 

upravljanje z energijo v javnem sektorju še niso podprti s pravnimi in tehničnimi podlagami. Ukrep je ključen za 

zmanjšanje stroškov za energijo, kvalitetno načrtovanje ter vrednotenje izvedbe projektov URE v javnem sektorju, 

Tabela 30.  

Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije v javnem sektorju (ukrep J.4) 

Ukrep se je v obdobju 2008 – 2010 izvajal parcialno v okviru finančnih spodbud za terciarni sektor. Leta 2011 je bil 

izveden razpis za energetsko učinkovito javno razsvetljavo v občinah v vrednosti 7 mio EUR financiran s sredstvi 

kohezijskega sklada (OP ROPI). V naslednjem izvedbenem obdobju je načrtovano povečanje aktivnosti ter finančnih 

sredstev in instrumentov v okviru tega ukrepa, Tabela 31. 
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Tabela 29: Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju (ukrep J.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti; Obveznosti energetskih podjetij, skladi 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Ukrep je namenjen energetski sanaciji ter gradnji nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb v javnem sektorju. V zvezi z energetsko sanacijo 
stavb se s tem ukrepom spodbuja celovita energetska sanacija stavb in posameznega elementa, zamenjava gradbenega pohištva in drugi ukrepi, kot je 
sanacija sistema za gretje ali notranje razsvetljave. Višina spodbud v primeru celovite sanacije, ki vključuje sanacijo ovoja stavbe, sanacijo tehničnih 
sistemov in vgradnjo naprav za izrabo OVE, bo relativno višja, tako da investitorje spodbuja k celoviti sanaciji. Pri določitvi načina spodbujanja in višine 
spodbud se upoštevajo tudi drugi vidiki kot so: varovanje okolja, predvsem zmanjševanje emisij, ohranjanje narave, uporaba naravnih materialov, 
spodbujanje tehnologij ter spodbujanje regionalnega razvoja. 

Ciljna raba končne energije - raba energije v javnem sektorju v stavbah 

Ciljna skupina - lastniki stavb v javnem sektorju, upravniki objektov in investitorji v novogradnje ter obnovo stavb 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Subvencije za ukrepe URE v javnih stavbah v lasti občin: vrtce, šole, domove za ostarele, zdravstvene domove, upravne stavbe in druge javne 
stavbe v lasti občin dodeljene z razpisi Eko sklada, financirane iz različnih virov (OP ROPI v finančni perspektivi 2007-2013, predviden nov 
programov v finančni perspektivi 2014 - 2020, iz prispevka za učinkovito rabo energije ali iz drugih virov).  
- razpis Eko sklada v višini 7 mio EUR za energetsko sanacijo stavb v lasti občin je načrtovan za leto 2012, pri čemer se bo prednostno spodbujala 

izvedba ukrepov s pogodbenim zagotavljanjem prihranka energije; 

 Subvencije za URE v bolnišnicah, javnih ustanovah s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, srednjih šolah, stavbah državne uprave 
idr. financirane s sredstvi EU (OP ROPI v finančni perspektivi 2007 - 2013, predviden nov program v finančni perspektivi 2014 - 2020) z razpisi 
pristojnih ministrstev ali z razpisi Eko sklada financirano iz prispevka za učinkovito rabo energije. Zaključujejo se razpisi v skupni vrednosti 88,6 mio 
EUR. Načrtovan je razpis MVZT v višini 7 mio EUR v letu 2012. 

 Ukrepi URE pri končnih odjemalcih, ki jih v javnem sektorju izvajajo dobavitelji energije; 

 Finančne spodbude namenjene ponudnikom storitve pogodbenega zagotavljana prihrankov energije za energetsko sanacijo stavb v javnem 
sektorju (glej ukrep H.1); 

 spodbude za uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju (glej ukrep J.3); 

 Ustanovitev tehnične pisarne v okviru Javnega sklada za upravljanje z nepremičninami;  

 Eko sklad dodatno nudi kredite z ugodno obrestno mero; 

 Potekale bodo aktivnosti za večje črpanje posojil mednarodnih finančnih institucij v te namene, vključno s koriščenjem virov za pripravo projektov 
(ELENA); 

 Finančne spodbude za tehnično pomoč za pripravo projektov, zlasti za izvedbo pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (mednarodni viri, 
razpisi Eko sklada, financirani iz prispevka za URE, idr.); 

 Demonstracijski projekti (Borzen, SVPS), glej ukrep I.5. 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011 - 2016 znaša 127 mio EUR. Viri financiranja: 
- kohezijska sredstva, 
- tudi za aktivnosti po letu 2014 je predvideno črpanje kohezijskih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 2020, 
- sredstva iz novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz OVE. 

Izvajalec - veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv, Eko sklad, Javni sklad za upravljanje z nepremičninami, 
nosilec in izvajalci kohezijske politike (SVLR; MG, MZ, MŠŠ, MVZT, idr.)  

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 
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Tabela 29: Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju (ukrep J.2), nadaljevanje 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo z metodo od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih. Uporabljene so metode za celovito obnovo 
stavb, gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb ter delno obnovo stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja).  

Prihranki doseženi v letu 2010 Prihrankov ukrepa v letu 2010 še ni bilo. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 116 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 181 GWh 

Predpostavke V obdobju do leta 2016 bo saniranih dodatnih 1,3 mio m
2
 ogrevanih površin v javnem sektorju (15 % površin stavb v letu 2010) in zgrajenih 38.000 m

2
 

nizkoenergijskih in pasivnih stavb (3 % prirasta površin v letih 2011 - 2016). Spodbujena bo tudi zamenjava kotlov s 1.000 sodobnimi plinskimi kotli, 
640 sodobnimi kotli na lesno biomaso ter 480 toplotnimi črpalkami (24 % kotlov iz leta 2010). Dodatno bo nameščenih 30.400 m

2
 sprejemnikov sončne 

energije. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s standardi rabe energije v novozgrajenih in obnovljenih stavbah (PURES), zelenem javnem naročanju, pogodbenem zagotavljanju 
prihrankov energije in razvoju trga energetskih storitev. Pomemben je tudi učinek višanja cen goriv preko dodatkov/prispevkov oz. obdavčenja. 
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Tabela 30: Uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju (ukrep J.3) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpis 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.7.2012; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Ukrep je namenjen učinkoviti rabi končne energije v javnem sektorju in sicer vzpostavitvi sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju in v tem 
okviru vzpostavitev stroškovnih centrov, ciljev za URE in odgovornosti za ukrepanje 

Ciljna raba končne energije - raba energije v javnem sektorju  

Ciljna skupina - lastniki in upravljalci stavb organizacij javnega sektorja (državni organi, občinski organi ter občinska uprava, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, 
javni skladi, javne agencije, ustanove, katerih ustanovitelj je država ali občina in zbornice z obveznim članstvom) 

Izvedba 

Ključne aktivnosti - uvedba sistema upravljanja z energijo v vsa ministrstva in mestne občine do leta 2015; 
- obvezno energetsko knjigovodstvo za vse stavbe z uporabno tlorisno površino nad 500 m

2
; 

- strokovna podpora pri uvajanju upravljanja z energijo, (vzpostavljanju energetskega knjigovodstva in ciljnega spremljanja rabe energije, vključno z 
razmejitvijo stroškovnih centrov, postavljanje ambicioznih, a dosegljivih letnih ciljev za URE ter opredelitev odgovornosti za načrtovanje, odločanje o 
in izvedbo ukrepov URE);  
- obveznost izvajanja nalog energetskega menedžerja v organizacijah javnega sektorja;  
- obvezno izvajanje energetskih pregledov v stavbah v javnem sektorju z uporabno tlorisno površino nad 500 m

2
 najmanj vsakih 5 let za objekte, kjer 

še ni uveden sistem upravljanja z energijo;  
- nadgradnja metodologije za energetske preglede tako, da bo spodbujano pogodbeno zagotavljanje prihrankov z energijo; 
- uvajanje in vodenje zbirnega energetskega knjigovodstva na ravni občin in države; 
- projekt uvajanja pametnih števcev v javni upravi; 
- vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe projektov URE vključno z energetskimi storitvami; 
- priprava aktov, ki določajo minimalne obvezne vsebine energetskega knjigovodstva, urejajo upravljanje z energijo; 
- okoljsko učinkovita državna uprava; 
- izdelava meril in uvedba novega sistema nagrajevanja z učinkovitostno dividendo, ki temelji na doseženih prihrankih energije. 

Finančna sredstva in viri Višina javnih sredstev ni ocenjena. Viri financiranja: proračunska sredstva. 

Izvajalec - občine, Javni sklad za upravljanje z nepremičninami (izvajanje ukrepa za nepremičnine v državni lasti in priprava strokovnih podlag), Organizacije 
javnega sektorja, Ministrstvo za gospodarstvo (priprava pravnih podlag), SVPS 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo s celostno analizo na ravni države, in sicer iz podatkov energetskega knjigovodstva za leto 2013 in potem vsako leto, vključno s 
pripravo predloga dodatnih sistemskih ukrepov in objavo seznama energetsko najbolj učinkovitih organizacij javnega sektorja. Metodologija bo 
izdelana. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Ukrep se v letu 2010 še ni izvajal. 

Pričakovani prihranki v letu 2016 222 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 Ni ocene. 

Predpostavke Do leta 2016 bo uveden sistem za upravljanje z energijo v stavbah, ki predstavljajo 90 % površin javnega sektorja. Pri rabi električne energije je bilo 
skladno z metodami izračuna prihranka predvideno 7 % zmanjšanje, pri rabi toplote in goriv pa 10 %. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s spodbudami za energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju, zelenim javnim naročanjem, pogodbenim zagotavljanjem 
prihrankov energije idr. ukrepi v javnem sektorju. 
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Tabela 31: Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije v javnem sektorju (ukrep J.4) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti 
Obveznosti energetskih podjetij, skladi 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Ukrep je namenjen učinkoviti rabi električne energije v javni razsvetljavi, pri izvajalcih gospodarskih javnih služb ter drugim ukrepom učinkovite rabe 
električne energije v javnem sektorju (kot npr. uvajanje energetsko učinkovite razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotorjev, črpalk v 
dejavnostih oskrbe z vodo, daljinsko toploto idr.). 

Ciljna raba končne energije - raba električne energije v javnem sektorju  

Ciljna skupina - občine, izvajalci gospodarskih javnih služb 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Subvencije za učinkovito rabo električne energije v javni razsvetljavi, drugih gospodarskih javnih službah kot je oskrba z vodo idr. komunalne 
dejavnosti, dodeljene z razpisi Ministrstva za gospodarstvo in Eko sklada, financirane iz različnih virov (Kohezijski sklad EU – program OP ROPI 2007 -
 2013, dodatek za URE); 
- ukrepi URE, ki jih v javni razsvetljavi in drugih dejavnostih lokalnih gospodarskih javnih služb izvajajo dobavitelji energije; 
- dodatne spodbude za izvedbo ukrepov s pogodbenim zagotavljanem prihrankov energije v javnem sektorju (glej horizontalne ukrepe); 
- uvajanje sistema za upravljanje z energijo v tem segmentu javnega sektorja (glej J.3); 
- Eko sklad dodatno nudi kredite z ugodno obrestno mero; 
- finančne spodbude za tehnično pomoč za energetske preglede in pripravo projektov; 
- demonstracijski projekti; 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011- 2016 znaša 32 mio EUR. 
Viri financiranja: 
- kohezijska sredstva (program OP ROPI), 
- za aktivnosti po letu 2014 je predvideno črpanje kohezijskih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 2020, 
- prispevek za učinkovito rabo električne energije. 

Izvajalec - veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv, ter Eko sklad 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo z metodo od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih.  

Prihranki doseženi v letu 2010 Prihrankov ukrepa v letu 2010 še ni bilo. 

*Pričakovani prihranki v letu 2016 74 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 96 GWh 

Predpostavke V javnem sektorju bo do leta 2016 spodbujena zamenjava razsvetljave v stavbah z energetsko učinkovito na 1,3 mio m
2
 površin (15 % površin iz leta 

2010). V javni razsvetljavi se bo poraba električne energije na prebivalca s 70 kWh do leta 2016 zmanjšala na 57,3 kWh, zaradi spodbud ter 
prilagajanja zakonodajnim zahtevam

49
. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje s spodbudami za energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju, zelenim javnim naročanjem, pogodbenem zagotavljanju 
prihrankov energije in razvoju trga energetskih storitev. 
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 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010. 
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3.3.2.7 Večsektorski ukrepi 

Večsektorski ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti učinkujejo na ravni vsaj dveh ali vseh sektorjev. Oblikovani 

so večsektorski ukrepi, ki so s svojimi aktivnostmi usmerjeni k široki rabi (gospodinjstva, storitveni in javni sektor) in 

industriji, ne pokrivajo pa prometnega sektorja, Tabela 32. 

Tabela 32: Večsektorski ukrepi 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna raba končne 
energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 
energije v 
letu 2010 

[GWh] 

Pričakovani 
prihranki 
energije v 
letu 2016 

[GWh] 

V.1 Predpisi za energetsko učinkovitost 
stavb 

raba energije za 
ogrevanje v stavbah 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

108 281 

V.2 Energijsko označevanje 
gospodinjskih aparatov in drugih 
naprav ter minimalne zahteve 

raba električne energije 
in energije za ogrevanje 
ter toplo vodo 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

149 514 

V.3 Podporna shema za električno 
energijo proizvedeno iz OVE in v 
SPTE 

zmanjšanje odjema 
električne energije iz 
omrežja ter doseganje 
prihrankov primarne 
energije (SPTE) 

1.1.2008 
(prenova april 
2009) – 
31.12.2016 

42 711 

Skupaj 299 1.506 

 

Predpisi za energetsko učinkovitost stavb (ukrep V.1) 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb je bila v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o učinkoviti rabi 

energije v stavbah
50

 (PURES), ki je podzakonski akt Zakona o graditvi objektov, ter s spremembami Energetskega 

zakona, Zakona o varovanju okolja in pripadajočimi podzakonskimi akti.  

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah obravnava novogradnje, rekonstrukcije, pa tudi vse vrste investicijskih del, 

ki posegajo v dele stavbe, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost. Postavljene so minimalne zahteve, vezane na 

arhitekturno zasnovo stavbe in toplotno zaščito njenega ovoja. Pravilnik določa zahteve za sisteme ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja, priprave tople vode, obravnava tudi energijske vidike razsvetljave v stavbi. Vsebuje tudi člen, ki 

postavlja zahteve za zagotovitev vsaj dela (25 %) potrebne energije iz OVE. Člen vsebuje precej različnih možnosti in 

poenostavitev. Posebej določa, da v primeru gradnje energijsko zelo učinkovite (t. i. pasivne) stavbe vir energije ni 

pomemben, za enostanovanjske stavbe pa omogoča posebno poenostavitev. 

Pri izračunu prihrankov v obdobju 2008 - 2010 so bili upoštevani prihranki zaradi obveznega rednega pregleda kotlov 

po Zakonu o varstvu okolja v okviru dimnikarske službe, Tabela 33. Prihranek je bil ocenjen na 108,2 GWh. Prihranek v 

letih 2011 do 2016 pa je bil izračunan kot posledica izvajanja Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki 

predpisuje strožje zahteve za gradnjo novih stavb glede na predhodni pravilnik. Prihranek znaša 173 GWh. 

  

                                                           
50

 Ur. l. št. 52/2010 
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Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav ter minimalne zahteve 

(ukrep V.2) 

Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov predstavlja enega izmed najpomembnejših ukrepov za zmanjševanje 

rabe električne energije v gospodinjstvih, Tabela 34. Energijski razred aparatov je postal pomemben kriterij pri 

nakupu, kar proizvajalce spodbuja k intenzivnemu razvoju in oglaševanju energetsko učinkovitih aparatov. V obdobju 

2008 - 2010 znaša prihranek zaradi nakupa novih aparatov 149 GWh. Raba električne energije povprečnega novega 

hladilnika se je glede na deset let star aparat zmanjšala za 31 %, zamrzovalnika za 48 %, pralnega stroja 31 %, 

pomivalnega stroja 19 % ter sušilnega stroja 13 %. S prenovo okvirne direktive, ki je uvedla energijsko označevanje se 

je nabor izdelkov razširil še na ostale izdelke, ki rabijo energijo ter tudi izdelke, ki vplivajo na rabo energije (npr. 

televizije, avtomobilske pnevmatike, okna). V prihodnosti se bo nabor še razširil.  

Poleg označevanja rabe energije izdelkov je Evropska komisija s sprejemom direktive o okoljski zasnovi izdelkov, ki 

rabijo energijo, aktivno pristopila k usmerjanju trga z vidika, kakšne naprave se lahko prodajajo v EU. Z uredbami so 

bile določene minimalne zahteve, ki jih morajo naprave izpolnjevati. Sprejete so uredbe za enostavne TV-

komunikatorje, televizije, rabo naprav v stanju pripravljenosti in izklopljenem stanju, polnilce, neusmerjena svetila, 

svetila za razsvetljavo v pisarnah v javni razsvetljavi, hladilnike in zamrzovalnike, pomivalne in pralne stroje, črpalke, 

električne motorje ter ventilatorje. Trenutni nabor naprav se bo razširil. 

Podporna shema za električno energijo proizvedeno iz OVE in v SPTE (ukrep V.3) 

Učinkovitost izvedbe in dosežene učinke ukrepa (Tabela 35) je mogoče oceniti kot zelo spodbudne, saj je bila skupna 

proizvedena električna energije iz OVE in soproizvodnje z visokim izkoristkom v novih proizvodnih napravah pri 

končnih odjemalcih (industrija, storitve in gospodinjstva) v letu 2010 že skoraj 26 GWh, kar predstavlja skoraj 20 % 

ciljne proizvodnje do leta 2016 (138 GWh) iz AN URE 1. Proizvodnja se je izrazito povečala prav v obdobju od leta 

2008, še posebej hitro v letih 2009 in 2010, ko je bila sprejeta nova podporna shema, zato je v prihodnjih letih 

pričakovati veliko povečanje proizvodnje te električne energije. 

V letu 2009 prenovljena podporna shema je pomembno razširila spodbujanje soproizvodnje z visokim izkoristkom 

(skladno z Direktivo 2004/08/ES) na vse sektorje (prej predvsem v daljinskem ogrevanju), podrobneje določila podpore 

za proizvodnjo električne energije iz OVE (več virov OVE in velikostnih razredov podpor) ter postavila jasna 

metodološka izhodišča za določanje višine podpor (Metodologija referenčni stroškov električne energije, usklajevanje 

podpor glede na tržne razmere, idr.), kar je izrazito izboljšalo predvidljivost podpor in tveganja za investitorje). 
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Tabela 33: Predpisi za energetsko učinkovitost stavb (ukrep V.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpisi 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Predpisi za energetsko učinkovitost stavb vplivajo na povečanje učinkovitosti rabe energije v stavbah v široki rabi, ki predstavlja okoli 40 % celotne 
končne energije. Večji del te energije se porablja za zagotavljanje ustreznih bivalnih in delovnih razmer, pripravo tople sanitarne vode in razsvetljavo. 
Za doseganje prihrankov energije je pomembno predvsem izboljšanje toplotnih karakteristik ovoja stavb ter energetsko učinkovitejši sistemi za 
ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo prostorov.  
Določila, s katerimi se s temi predpisi povečuje energetska učinkovitost stavb, so:  

 določitev minimalnih toplotnih karakteristik gradbenih elementov, največjih dovoljenih potreb za ogrevanje in hlajenje ter največje 
dovoljene porabe končne energije za nove stavbe ali stavbe, ki se rekonstruirajo. Predvideno je postopno zniževanje teh mejnih vrednosti; 

 obvezna izdelava študije o izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (uporaba OVE, kogeneracija, toplotne črpalke, 
priključek na sistem daljinskega ogrevanja), ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja; 

 obvezna energetska izkaznica stavbe za pridobitev uporabnega dovoljenja za novo stavbo oziroma ob prodaji ali najemu stavbe; 

 obvezna predstavitev energetske izkaznice na vidnem mestu v stavbah s površino nad 1.000 m
2
, v katerih so javne ustanove ali ustanove, 

kjer se opravljajo javne storitve in jih zato pogosto obiskujejo občani; 

 obvezni redni pregledi kotlov in obvezna zamenjava starih kotlov, ki ne ustrezajo okoljskim predpisom; 

 obvezno redno pregledovanje klimatskih sistemov; 

 vzpostavitev mreže usposobljenih in licenciranih neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic in pregled klimatskih sistemov. 

Ciljna raba končne energije - raba energije za ogrevanje v stavbah 

Ciljna skupina Projektanti, lastniki stavb ali njihovih posameznih delov, investitorji za trg, izdajatelji in izdelovalci energetskih izkaznic, izdajatelji in izvajalci pregledov 
klimatskih sistemov, dimnikarska podjetja, ki izvajajo preglede kotlov 

Izvedba 

Finančna sredstva in viri Za izvedbo ukrepa niso potrebna javna sredstva. 

Izvajalec - Ministrstvo za okolje in prostor 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Učinki so vrednoteni z metodami od spodaj navzgor. 

Prihranki doseženi v letu 2010 108 GWh (obvezni redni pregledi kotlov in obvezna zamenjava starih kotlov, ki ne ustrezajo okoljskim predpisom) 

Pričakovani prihranki v letu 2016 281 GWh (PURES) 

Pričakovani prihranki v letu 2020 374 GWh (PURES) 

Predpostavke Prihranka za leto 2016 ter 2020 sta izračunana samo za izvajanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, in sicer z metodo od spodaj navzgor, 
na podlagi podatkov o novozgrajenih stavbah. Učinek ostalih ukrepov ni ocenjen. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje z ostalimi ukrepi, ki prispevajo k boljši energetski učinkovitosti stavb (finančne spodbude). 
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Tabela 34: Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav ter minimalne zahteve (ukrep V.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezne informacije 
Predpisi 
Finančni Instrument 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Cilj je zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih podatkov o specifični porabi energije izdelkov, povezanih z energijo. To vpliva na končne 
uporabnike, da se odločijo za izdelke, ki med uporabo porabijo ali posredno vodijo do manjše porabe energije in drugih bistvenih virov. Posredno se s 
tem ustvarja pritisk na proizvajalce, da razvijajo aparate, ki so vedno bolj učinkoviti. 
Na trg, z druge smeri kot označevanje, deluje predpisovanje minimalnih zahtev, ki jih morajo izdelki na trgu izpolnjevati. 
Eko sklad podeljuje kredite z ugodnejšo obrestno mero tudi za nakup energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov (A ali boljše). 

Ciljna raba končne energije - raba električne energije in energije za ogrevanje ter toplo vodo v stanovanjskih stavbah 

Ciljna skupina - gospodinjstva, storitveni sektor 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Označevanje izdelkov, ki rabijo ali so povezani z rabo energije, in določitev minimalnih zahtev je določeno v zakonodaji. Okvirni evropski direktivi sta 
Direktiva 2009/125/ES za minimalne zahteve in Direktiva 2010/30/ES za označevanje.  
Krediti Eko sklada so na voljo vsako leto v okviru razpisov. 

Finančna sredstva in viri Niso predvidena dodatna javno finančna sredstva izven obsega rednega kreditiranja s strani Eko sklada. 

Izvajalec - Evropska komisija, Ministrstvo za gospodarstvo, Eko sklad 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki se računajo od spodaj navzgor, na podlagi dejanskih podatkov o izvedenih ukrepih z uporabo predpisanih metod. 

Prihranki doseženi v letu 2010 129 GWh (nakup novih aparatov, glede na 10 let stare) 

Pričakovani prihranki v letu 2016 514 GWh 

Pričakovani prihranki v letu 2020 746 GWh 

Predpostavke V obdobju 2011 - 2016 bodo gospodinjstva letno kupila 64.000 hladilnikov, 40.000 zamrzovalnikov, 54.000 pralnih strojev, 29.000 pomivalnih strojev 
ter 36.000 sušilnih strojev. Leta 2016 bo raba električne energije povprečnega novega hladilnika za 16 % nižja kot leta 2010, pralnega stroja za 9 %, 
zamrzovalnika za 37 %, pomivalnega stroja za 5 % ter sušilnega stroja za 10 %. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Dvig cene električne energije s prispevki in obdavčenjem, Informacijske in ozaveščevalne kampanje. 
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Tabela 35: Podporna shema za električno energijo proizvedeno iz OVE in SPTE (ukrep V.3) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008 (prenova april 2009); Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Cilj ukrepa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom pri končnih odjemalcih energije. 

Ciljna raba končne energije - zmanjšanje odjema električne energije iz omrežja ter doseganje prihrankov primarne energije (soproizvodnja) 

Ciljna skupina - industrija, gospodinjstva, storitveni sektor 

Izvedba 

Ključne aktivnosti Podporna shema z zagotovljenimi odkupnimi cenami in obratovalno podporo za električno energijo proizvedeno iz OVE in soproizvodnje z visokim 
izkoristkom spodbuja vgradnjo proizvodnih naprav tudi neposredno na lokacijah porabnikov končne energije. 
Podpora se izvaja v obliki zagotovljenih odkupnih cen proizvedene električne energije (za manjše proizvodne naprave) ali obratovalne podpore 
(premija na proizvedeno električno energijo). 
Pri izvajanju je potrebno zagotoviti nadaljnjo stabilnost sheme z ustreznim prilagajanjem tržnim razmeram (optimizacija višine podpor glede na tržne 
cene energije in spremembe stroškov tehnologij). 

Finančna sredstva in viri Ocenjena vrednost javnih sredstev potrebnih za izvedbo ukrepa v obdobju 2011- 2016 znaša 146 mio EUR. 
Viri financiranja: 
- prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE in iz obnovljivih virov energije.  

Izvajalec - Borzen (Center za podpore) in Javna agencija RS za energijo 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki primarne energije se računajo z metodo od spodaj navzgor za proizvodne naprave vgrajene pri končnih odjemalcih skladno z metodologijo 
na podlagi dejanskih podatkov o obsegu proizvedene električne energije: 

 z upoštevanjem faktorja 2,5 pri proizvodnji iz OVE, 

 z upoštevanjem povprečnega faktorja prihranka 1,25 pri proizvodnji iz sistemov SPTE. 

Prihranki doseženi v letu 2010 42 GWh (skupna proizvodnja električne energije 26 GWhe od tega 8 GWh sončne elektrarne in 18 GWh SPTE) 

Pričakovani prihranki v letu 2016 711 GWh (skupna proizvodnja električne energije 438 GWhe od tega 130 GWh sončne elektrarne in 307 GWh SPTE) 

Pričakovani prihranki v letu 2020 1.397 GWh (skupna proizvodnja električne en. 804 GWhe od tega 314 GWh sončne elektrarne in 490 GWh SPTE) 
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Tabela 35: Podporna shema za električno energijo proizvedeno iz OVE in SPTE (ukrep V.3), nadaljevanje 

Prihranki energije 

Predpostavke Upoštevane so samo nove proizvodne naprave, zgrajene od leta 2004 na lokacijah uporabnikov končne energije (proizvedena električna energija se 
porabi na lokaciji): 

- sončne elektrarne vgrajene na objektih, 
- enote soproizvodnje v industriji (samo manjše enote), storitvah in gospodinjstvih. 

Pri oceni pričakovanih prihrankov v letih 2016 in 2020 so bile uporabljene projekcije proizvodnje električne energije iz OVE in soproizvodnje v 
navedenih sektorjih iz osnutka Nacionalnega energetskega programa (intenzivna strategija spodbujanja), z upoštevanjem naslednjih dodatnih skupnih 
kapacitet po letu 2010 v letih 2016/2020: 

- sončne elektrarne: 118 MWe/303 MWe, 
- SPTE: 55 MWe/92 MWe; 

o industrija: 35 MWe/55 MWe, 
o storitve in gospodinjstva: 20 MWe/37 MWe. 

Skupne pričakovane učinke – proizvodnjo električne energije ter dosežene prihranke primarne energije (ESD) prikazuje spodnja tabela. 
 

Skupna proizvodnja električne energije 
[GWh] 

Prihranek PE (ESD) [GWh] 

 2010 2016 2020 2010 2016 2020 

Sončne elektrarne 8 130 314 20 326 785 

SPTE 18 307 490 22 384 612 

Industrija 8,8 213 325 11 266 407 

Storitve 9,1 76 126 11 95 158 
Gospodinjstva  19 39  24 48 

SKUPAJ 26 438 804 42 711 1.397 
 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ukrep se dopolnjuje z zahtevami po 25 % deležu OVE v novozgrajenih in obnovljenih stavbah (PURES) ter drugimi spodbudami za razvoj razpršene 
proizvodnje električne energije.  
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3.3.2.8 Horizontalni ukrepi 

Horizontalni ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti učinkujejo na ravni vseh sektorjev. Oblikovani horizontalni 

ukrepi so s svojimi aktivnostmi usmerjeni k široki rabi (gospodinjstva, storitveni on javni sektor), industriji in prometu, 

Tabela 36.  

Tabela 36: Horizontalni ukrepi 

Oznaka Ime ukrepa Ciljna raba končne 
energije 

Trajanje 
izvedbe 

Doseženi 
prihranki 

energije v letu 
2010 [GWh] 

Pričakovani 
prihranki 
energije v 
letu 2016 

[GWh] 

H.1 Energetsko pogodbeništvo raba končne energije v 
javnem sektorju, 
storitvenem sektorju, 
industriji, 
večstanovanjskih 
stavbah 

1.1.2013 – 
31.12.2016 

/ / 

H.2 Okoljska dajatev za onesnaževanje 
zraka s CO2 

raba goriv za ogrevanje v 
stavbah, raba goriv v 
prometu 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

/ / 

H.3 Informativne in ozaveščevalne 
dejavnosti 

raba končne energije v 
gospodinjstvih, javnem 
sektorju, malih in srednje 
velikih podjetjih 

1.1.2012 – 
31.12.2016 

  

H.4 Izobraževanje in usposabljanje raba končne energije v 
vseh sektorjih 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

  

Skupaj   

 

Energetsko pogodbeništvo (ukrep H.1) 

Ukrep, ki ga predvideva AN URE 1, je večja uporaba finančnih instrumentov za varčevanje z energijo, predvsem 

uporaba pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo ter drugih 

oblik javno zasebnega partnerstva. Kljub zavezi, da bodo aktivnosti usmerjene v pospešen razvoj trga energetskih 

storitev, na tem področju ni bilo ustreznih spodbud. Pravne ovire ostajajo podobne kot pred tremi leti, načrtovane 

aktivnosti bo potrebno izvesti, to je izdelava gradiv (primeri vzorčnih pogodb, navodil v zvezi s postopki), ki bi olajšala 

pripravo razpisov za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo. 

Vrsta drugih predvidenih aktivnosti še čaka na izvedbo: vzpostaviti je potrebno strokovno podporo naročnikom v 

javnem sektorju pri pripravi projektov, sklepanju pogodb in vrednotenju učinkov, ter finančno shemo za spodbujanje 

usposobljenih ponudnikov energetskih storitev, Tabela 37.  

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 (ukrep H.2) 

Okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 je bila uvedena že v letu 1997 na podlagi Uredbe o taksi za 

obremenjevanje zraka z emisijo CO2. Okoljska dajatev se plačuje zaradi rabe goriv in sežiganja gorljivih organskih snovi 

v trdnem, tekočem ali plinastem stanju (za namen pridobivanja toplote ali za pogon motorjev in turbin). Osnova za 

obračun okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijami CO2 je seštevek enot obremenitve kupljene količine goriv 

ali enot obremenitve zgorelih gorljivih organskih snovi. Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega 

dioksida znaša 12,5 EUR na enoto obremenitve (t CO2). Internalizacija eksternih stroškov obremenjevanja zraka s CO2 

spodbuja zmanjšanje porabe goriv, uporabo goriv z nižjo vsebnostjo ogljika ter goriv za katere se ne plačuje okoljska 

dajatev (npr. biomase in bioplina), Tabela 38. 
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Tabela 37: Energetsko pogodbeništvo (ukrep H.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpisi 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2013; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Glavni namen energetskega pogodbeništva (pogodbenega znižanja stroškov za energijo) je vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov za 
učinkovito rabo energije na strani rabe in oskrbe z energijo ter znižanje stroškov za energijo, vključno z uporabo OVE, brez angažiranja lastnih 
finančnih sredstev javnega sektorja. Energetsko pogodbeništvo povezuje naložbene in obratovalne postopke. Izvajalec (pogodbenik) financira in 
realizira ukrepe za prihranek energije in jih izvaja v dogovorjeni dobi. Ker je njegovo plačilo odvisno neposredno od ustvarjenega prihranka, za 
katerega pogodbeno garantira, je izvajalec nosilec podjetniškega tveganja. Pilotni projekti kažejo na možnost znižanja rabe energije v javnih stavbah za 
okoli 15 – 30 %. 

Ciljna raba končne energije - raba končne energije v javnem sektorju, storitvenem sektorju, industriji in stavbah 

Ciljna skupina - javni sektor (bolnišnice, domovi za starejše občane, vrtci, šole in druge javne stavbe), mala in srednje velika podjetja, večstanovanjske stavbe; 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Spodbujanje energetskih storitev učinkovite rabe energije, in sicer pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbenega zagotavljanja 
stroškovno učinkovite oskrbe z energijo.  

 Vzpostavitev podpornega okolja za izvedbo ukrepov energetskega pogodbeništva: pravna ureditev tega področja, preverjanje ureditve z 
demonstracijskimi projekti, uvedba spodbud za pripravo projektov, subvencije in pomoč investitorjem in lastnikom stanovanjskih stavb pri vstopu v 
pogodbeno razmerje: 
- Dopolnitev metodologije za izvajanje energetskih pregledov v javnem sektorju tako, da bo podpirala pripravo razpisov za pogodbeno znižanje 
stroškov za energijo; 
- Izdelava podpornih gradiv za pogodbeno znižanje stroškov za energijo, kot so tipske pogodbe, navodila v zvezi s postopki ipd. (BORZEN v 
sodelovanju z Eko Skladom in MF); 
- Oblikovanje razpisov za energetsko sanacijo javnih stavb tako, da spodbujajo uvajanje pogodbenega znižanja stroškov za energijo (Eko sklad, Javni 
sklad za upravljanje z nepremičninami); 
- Zagotovitev stalne, učinkovite in koordinirane podpore MF in MG naročnikom in ponudnikom teh storitev pri odstranjevanju administrativnih in 
pravnih ovir v času uveljavljanja tega ukrepa; 
- Načrtno in stalno informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin o energetskih storitvah učinkovite rabe energije (promocijska kampanja), vključno s 
promocijo dobrih zgledov; Informiranje finančnih institucij o energetskih storitvah; spodbujanje finančnih institucij za ponudbo ugodnih posojil 
podjetjem za energetske storitve za izvajanje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo;  
- Usposabljanje potencialnih naročnikov, zlasti iz javnega sektorja, za pripravo in vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo; 
- Strokovna podpora naročnikom predvsem v javnem sektorju pri pripravi projektov, sklepanju pogodb in vrednotenju učinkov, priprava vzorčnih 
pogodb (BORZEN, Tehnična pisarna v okviru Javnega sklada za upravljanje z nepremičninami v državni lasti); 
- Vzpostavitev finančne sheme za usposobljene ponudnike energetskih storitev učinkovite rabe energije v obliki spodbud za razvoj produktov in 
storitev, namenjenih financiranju učinkovite rabe energije (zelena posojila). 

Finančna sredstva in viri Za izvedbo ukrepa niso potrebna javna sredstva. 

Izvajalec - Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, BORZEN, Eko sklad, Javni sklad za upravljanje z nepremičninami 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za finance 

Prihranki energije 
Metoda vrednotenja učinkov Individualno, metoda od spodaj navzgor. 

Prihranki doseženi v letu 2010 Ukrep se v letu 2010 še ni izvajal. Pričakovani prihranki v letu 2016 oziroma 2020 niso ocenjeni. 
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Tabela 38: Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 (ukrep H.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Plačilo okoljske dajatve zaradi porabe goriv in sežiganja gorljivih organskih snovi je splošni ukrep internalizacije eksternih stroškov obremenjevanja 
zraka s CO2, s katerim se zmanjšuje poraba goriv in spodbuja k uporabi goriv z nižjo vsebnostjo ogljika. 
Davek, ki ga plačujejo gospodinjstva, podjetja v storitvenem sektorju, javni sektor, podjetja za oskrbo z daljinsko toploto ter industrija, razen tiste, ki je 
energetsko intenzivna in je v ETS sektorju. 

Ciljna raba končne energije - raba goriv za ogrevanje v stavbah, raba goriv v prometu 

Ciljna skupina - gospodinjstva, javni sektor, mala in srednje velika podjetja (v storitvenem sektorju in v industriji, ki ni vključena v ETS), promet 

Izvedba 

Ključne aktivnosti - Višina obdavčitve s CO2 dajatvijo kratkoročno ostane na obstoječi ravni, srednjeročno pa je smiselno, da se taksa prilagaja ceni emisijskih kuponov na 
trgu. 
- Vzpostavitev CO2 dajatve na goriva v prometu na način, da skupna obdavčitev goriv ostane enaka sedanji ravni obdavčitve. Zbrana sredstva 
predstavljajo prihodke podnebnega sklada in se uporabljajo za izvajanje ukrepov v prometu (npr. spodbujanje javnega potniškega prometa), glej 
poglavje 3.3.2.5 Ukrepi v prometu. 
- Priprava sheme za oprostitev plačila CO2 dajatve za industrijo v ne-ETS sektorju ter storitveni sektor. Shema mora biti spodbudna za industrijo in 
storitveni sektor (potrebno je bistveno povečati število podjetij, ki bodo sodelovala v shemi) in hkrati učinkovita pri zmanjševanju emisij CO2. Znotraj 
sheme je smiselno oblikovati lestvice vračil CO2 dajatev glede na zmanjšanje specifičnih emisij. Glej ukrep I.4 (shemi za učinkovito rabo električne 
energije in zmanjšanja emisij TGP). 

Finančna sredstva in viri Za izvedbo ukrepa niso potrebna javna sredstva. 

Izvajalec Ministrstvo za okolje in prostor, Carinska uprava RS 

Nadzorna institucija Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 
Metoda vrednotenja učinkov Prihranki končne energije so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti. 
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Informativne in ozaveščevalne dejavnosti (H3) 

Dolgoročno gledano je za učinkovitejšo in trajnostno rabo energije bistvenega pomena sprememba ravnanja z energijo 

pri končnih porabnikih energije. To zahteva pripravo premišljenih in posameznim ciljnim skupinam prilagojenih 

dolgoročnih komunikacijskih programov, ki so osnova za usklajeno izvajanje dejavnosti na področju informiranja, 

ozaveščanja, promocije in usposabljanja o ekonomskih, okoljskih in razvojnih potencialih učinkovite rabe energije in 

trajnostne izrabe obnovljivih virov energije. Priprava in izvajanje takšnih programov sta bila v AN URE 1 že predvidena v 

okviru Instrumenta št. 23, vendar pa v obdobju 2008 – 2010 nista bila izvedena. V okviru AN URE 2 je zato v okviru 

horizontalnega ukrepa H.3 »Informativne in ozaveščevalne dejavnosti« uvedena priprava in izvedba treh dolgoročnih 

komunikacijskih programov za: 

 gospodinjstva; 

 javni sektor; 

 mala in srednje velika podjetja. 

Zaradi specifičnosti posameznih podjetij ni predvidena priprava dolgoročnega komunikacijskega programa za velika 

industrijska podjetja. Programi za ozaveščanje in informiranje te ciljne skupine naj bi bili vključeni v izvajanje shem za 

učinkovito rabo električne energije ter zmanjšanja emisij TGP (ukrep I.4). 

Priprava in izvajanje programov bosta z uskladitvijo in nadgradnjo že obstoječih dejavnosti ter razmejitvijo pristojnosti 

posameznih akterjev omogočili učinkovitejše in dolgoročno uspešnejše izvajanje informativnih in ozaveščevalnih 

dejavnosti. Ker na uspešnost informiranja in ozaveščanja v veliki meri vpliva tudi stalnost izvajanja načrtovanih 

dejavnosti, je za izvajanje programov ključnega pomena vzpostavitev redne proračunske postavke za informiranje in 

ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in izrabi obnovljivih virov energije. 

Priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa za gospodinjstva (ukrep H.3.1) 

Poleg energetsko-svetovalne mreže za občane ENSVET, ki občanom zagotavlja brezplačno energetsko svetovanje 

(poglavje 3.3.2.1), posredujejo omejeno količino informacij in nasvetov o učinkoviti rabi energije, večinoma preko 

spletnih strani, svojim gospodinjskim odjemalcem tudi energetska podjetja, pa tudi Eko sklad in lokalne energetske 

agencije. Za sredstva za izvedbo ozaveščevalnih aktivnosti za gospodinjstva je mogoče, načeloma vsako leto, 

kandidirati tudi v okviru razpisa Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in 

izobraževalnih projektov na področju URE in OVE. V obdobju 2008 – 2009 je nepovratna sredstva v višini 152 tisoč EUR 

tako prejelo skupaj 48 projektov, v letu 2010 pa razpisa ni bilo. Omeniti velja tudi ozaveščevalno kampanjo namenjeno 

širši javnosti Energija si, bodi učinkovit, ki je nastala na pobudo Holdinga slovenskih elektrarn. V njenem okviru je 

občanom namenjena spletna stran Pozitivna energije - Portal učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki vključuje 

različne informacije in nasvete, pa tudi nagradne igre, publikacije, rezultate raziskave energetske učinkovitosti 

Slovenije (REUS 2010) in izračun ogljičnega odtisa. V povezavi s to kampanjo poteka v letu 2011 tudi kampanja Plačam 

kolikor porabim, ki je namenjena kvalitetnejši in hitrejši uvedbi delitve in obračuna stroškov za toploto v 

večstanovanjskih in poslovnih stavbah. 

V okviru izvedbe ukrepa (Tabela 39) sta predvidena priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa 

informiranja in ozaveščanja občanov o učinkoviti rabi energije in izrabi obnovljivih virov. Izvajanje programa bo v 

pristojnosti koordinacijske točke za gospodinjstva, katere dejavnosti bosta predvidoma usklajeno izvajala Eko sklad in 

ENSVET, posamezne dejavnosti pa bodo po potrebi izvajali tudi drugi izvajalci. 
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Tabela 39: Priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa za gospodinjstva (ukrep H.3.1) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezne informacije 

Časovni okvir izvedbe Priprava programa: 2012 
Izvajanje programa: 2013 – 2016 

Cilj/predstavitev Usklajeno ozaveščanje, informiranje, promocija in usposabljanje na področju URE in izrabe OVE 

Ciljna raba končne energije - raba končne energije v gospodinjstvih 

Ciljna skupina - občani/gospodinjstva 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Priprava programa 

 Izvajanje programa: 
- vzpostavitev koordinacijske točke za izvajanje aktivnosti (Eko sklad v povezavi s svetovalno mrežo ENSVET) 
- spletna stran 
- objave v medijih 
- publikacije 
- vodene ozaveščevalne kampanje 
- demonstracijski projekti in projekti dobre prakse 
- energetsko svetovanje 
- svetovanje in izobraževanje za izvajanje projektov URE in izrabe OVE v večstanovanjskih stavbah; tudi v okviru pogodbenega znižanja stroškov za 

energijo (posebej aktivnosti za usposabljanje upravnikov večstanovanjskih stavb in aktivnosti za informiranje za socialno šibke občane)  
- aktivnosti za ozaveščanje trgovcev z gospodinjskimi aparati, energetsko opremo in osebnimi vozili 
- aktivnosti za ozaveščanje medijskih hiš/novinarjev 
- aktivnosti za usposabljanje energetskih podjetij 
- letno poročanje o izvajanju aktivnosti 

Finančna sredstva in viri Priprava programa: 10.000 € 
Izvajanje programa: Ni ocenjeno. 
Viri financiranja: Proračunska sredstva (za izvajanje programa redna proračunska postavka). 

Izvajalec Priprava: MG (nosilec), SVPS, Eko sklad, ENSVET, lokalne energetske agencije 
Izvajanje: Eko sklad / ENSVET / drugi izvajalci 

Nadzorna institucija Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti. 

Prekrivanje, multiplikacijski 
učinki, sinergija 

Informiranje in ozaveščanje ima pomemben posreden vpliv na izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in s tem dosežene prihranke energije 
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Priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa za javni sektor (ukrep H.3.2) 

Javni sektor naj bi bil v javnosti zgled gospodarnega in učinkovitega ravnanja z energijo ter visoke stopnje okoljske 

ozaveščenosti. Določene informativne in ozaveščevalne dejavnosti za to ciljno skupino že izvajajo lokalne energetske 

agencije, običajno v okviru uvajanja energetskega knjigovodstva ali upravljanja z energijo v občinah, pa tudi različnih 

mednarodnih projektov, v katerih sodelujejo. Posamezne ozaveščevalne dejavnosti, predvsem za izobraževalne 

ustanove, izvajajo tudi nekatera energetska podjetja, Slovenski E-forum in še nekateri drugi, sredstva za izvedbo 

ozaveščevalnih aktivnosti za javni sektor pa je mogoče pridobiti tudi v okviru že omenjenega razpisa Ministrstva za 

gospodarstvo za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju URE in OVE. Vse 

navedene aktivnosti potekajo brez medsebojnega usklajevanja in pogosto v časovno omejenem obsegu, kar zmanjšuje 

njihovo učinkovitost in dolgoročno uspešnost pri spodbujanju javnega sektorja za okolju prijaznejše in družbeno 

odgovornejše ravnanje z energijo. 

V okviru izvedbe ukrepa (Tabela 40) sta predvidena priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa 

informiranja, ozaveščanja in svetovanja javnemu sektorju o učinkoviti rabi energije in izrabi obnovljivih virov, pa tudi 

energetskih storitvah. Izvajanje programa bo v pristojnosti Eko sklada, lokalnih energetskih agencij in tehnične pisarne 

v okviru Javnega sklada za upravljanje z nepremičninami (v ustanavljanju), posamezne dejavnosti pa bodo po potrebi 

izvajali tudi drugi izvajalci. 

Priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa za mala in srednje velika podjetja (ukrep H.3.3) 

Mala in srednje velika podjetja pogosto nimajo dovolj znanja, ljudi in sredstev, da bi se lahko v zadovoljivi meri 

ukvarjala z dejavnostmi, ki niso njihova primarna dejavnost, in med katere običajno, predvsem zaradi majhnega 

deleža, ki ga v celotnih stroških predstavlja strošek za energijo, sodi tudi energetska učinkovitost. Informiranje in 

ozaveščanje, predvsem pa svetovanje, sta zato za to ciljno skupino bistvenega pomena. 

Pregled stanja na področju informiranja in ozaveščanja je pokazal, da je najmanj dejavnosti namenjenih ravno malim 

in srednje velikim podjetjem. Posamezne ozaveščevalne dejavnosti se izvajajo s sredstvi pridobljenimi v okviru razpisa 

Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju 

URE in OVE, v manjši meri pa namenjajo posamezne dejavnosti tej ciljni skupini tudi nekatere lokalne energetske 

agencije. Dejavnost energetskih podjetij je v veliki meri omejena na posredovanje podatkov o rabi energije oz. 

energenta, svetovanje o URE pa ponujajo samo večji dobavitelji električne energije, in sicer v okviru svetovalnih 

paketov. 

V okviru izvedbe ukrepa (Tabela 41) sta predvidena priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa 

informiranja, ozaveščanja in svetovanja malim in srednje velikim podjetjem o učinkoviti rabi energije in izrabi 

obnovljivih virov, pa tudi energetskih storitvah. Izvajanje programa bo v pristojnosti Eko sklada in lokalnih energetskih 

agencij, posamezne dejavnosti pa bodo po potrebi izvajali tudi drugi izvajalci. Pri tem je potrebno izkoristiti 

uveljavljene komunikacijske poti za spodbujanje razvoja MSP. 
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Tabela 40: Priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa za javni sektor (ukrep H.3.2) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezne informacije 

Časovni okvir izvedbe Priprava programa: 2012 

Izvajanje programa: 2013 – 2016 

Cilj/predstavitev Usklajeno ozaveščanje, informiranje, promocija in usposabljanje na področju URE, izrabe OVE in energetskih storitev 

Ciljna raba končne energije - raba končne energije v javnem sektorju 

Ciljna skupina Javni sektor 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Priprava programa 

 Izvajanje programa: 
- vzpostavitev koordinacijske točke za izvajanje aktivnosti (Eko sklad, lokalne energetske agencije, tehnična pisarna pri Javnem skladu za upravljanje 

z nepremičninami) 
- spletna stran 
- objave v medijih 
- publikacije 
- bilten "Učinkovito z energijo" 
- vodene ozaveščevalne kampanje 
- demonstracijski projekti za uveljavljanje novih tehnologij in finančnih mehanizmov 
- predstavitev projektov dobre prakse 
- energetsko svetovanje 
- zagotavljanje stalne tehnične pomoči pri pripravi investicijske dokumentacije za izvedbo projektov 
- ciljno izobraževanje in usposabljanje javne uprave za operacionalizacijo zakonodaje na področju trajnostne energetike in učinkovito upravljanje z 

energijo in izvedbo investicij v URE in izrabo OVE 
- zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe projektov energetske sanacije 
- nagrade za energetsko učinkovitost 
- usposabljanje ponudnikov energetsko učinkovitih storitev 
- priprava zakonodajnih podlag za obvezno izobraževanje za energetske menedžerje v javnem sektorju 
- aktivnosti za ozaveščanje medijskih hiš/novinarjev 
- letno poročanje o izvajanju aktivnosti 

Finančna sredstva in viri Priprava programa: 10.000 € 
Izvajanje programa: Ni ocenjeno 
Viri financiranja: Proračunska sredstva (za izvajanje programa redna proračunska postavka) 

Izvajalec Priprava: MG (nosilec), MJU, SVRL, SVPS, Eko sklad, lokalne energetske agencije, Javni sklad za upravljanje z nepremičninami 
Izvajanje: Eko sklad / lokalne energetske agencije / Javni sklad za upravljanje z nepremičninami / drugi izvajalci 

Nadzorna institucija Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti. 

Prekrivanje, multiplikacijski 
učinki, sinergija 

Informiranje in ozaveščanje ima pomemben posreden vpliv na izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in s tem dosežene prihranke energije 
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Tabela 41: Priprava in izvajanje dolgoročnega komunikacijskega programa za mala in srednje velika podjetja (ukrep H.3.3) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezne informacije 

Časovni okvir izvedbe Priprava programa: 2012 

Izvajanje programa: 2013 – 2016 

Cilj/predstavitev Usklajeno ozaveščanje, informiranje, promocija in usposabljanje na področju URE, izrabe OVE in energetskih storitev 

Ciljna raba končne energije  

Ciljna skupina Mala in srednje velika podjetja 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Priprava programa 

 Izvajanje programa: 
- vzpostavitev koordinacijske točke za izvajanje aktivnosti (Eko sklad, lokalne energetske agencije) 
- spletna stran 
- objave v medijih 
- publikacije 
- bilten "Učinkovito z energijo" 
- vodene ozaveščevalne kampanje 
- demonstracijski projekti in projekti dobre prakse 
- energetsko svetovanje 
- usposabljanje za učinkovito upravljanje z energijo in izvedbo investicij v URE in izrabo OVE 
- nagrade za energetsko učinkovitost 
- usposabljanje ponudnikov energetsko učinkovitih storitev 
- aktivnosti za ozaveščanje medijskih hiš/novinarjev 
- aktivnosti za usposabljanje energetskih podjetij 
- letno poročanje o izvajanju aktivnosti 

Finančna sredstva in viri Priprava programa: 10.000 € 
Izvajanje programa: Ni ocenjeno 
Viri financiranja: Proračunska sredstva (za izvajanje programa redna proračunska postavka) 

Izvajalec Priprava: MG (nosilec), SVPS, Eko sklad, lokalne energetske agencije 
Izvajanje: Eko sklad / lokalne energetske agencije / drugi izvajalci 

Nadzorna institucija Ministrstvo za gospodarstvo 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Informiranje in ozaveščanje ima pomemben posreden vpliv na izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in s tem dosežene prihranke energije 
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Izobraževanje in usposabljanje (ukrep H.4) 

Izobraževanje in usposabljanje za učinkovito ravnanje z energijo in trajnostno izrabo obnovljivih virov energije na 

različnih ravneh, ki dolgoročno prispeva k spremembi miselnosti in vedenja v družbi, je bilo v AN URE 1 vključeno kot 

Instrument št. 24. V njegovem okviru je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo leta 2008 poročalo o novi 

članici Univerze v Mariboru, Fakulteti za energetiko, ki izvaja visokošolski, univerzitetni in magistrski študij program 

Energetika. V gimnazijah so vsebine s področja varstva okolja, kamor sodi tudi energetska učinkovitost, vključene v 

izbirnem predmetu "Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj", v programih osnovne šole pa v 

okviru osmih različnih izbirnih predmetov. Vrtci ter osnovne in srednje šole se lahko že 15 let vključijo tudi v program 

"Ekošola kot način življenja", ki poteka v okviru društva za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES). Gre za program, 

ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo, eno izmed področij, ki jih program obravnava, pa je tudi raba energije. Za 

URE in OVE so leta 2011 v okviru programa pripravili tudi učno gradivo za osnovne šole. 

V okviru programske prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja je bilo učinkovito ravnanje z energijo v okviru 

večine izobraževalnih programov, še zlasti s področja tehnike, vključeno v predmet "Varovanje okolja in varstvo pri 

delu" ali "Trajnostni razvoj". Šolski center Velenje je leta 2011 za potrebe izobraževanja za poklice s področja 

energetike in trajnostnega razvoja odprl tudi razvojno-didaktični energetski poligon. 

Poleg formalnih programov izobraževanja je potrebno omeniti tudi usposabljanje za evropske energetske menedžerje 

– EUREM, ki je bilo prvič izvedeno leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET programa Inteligentna energija Evropa 

Evropske komisije. Usposabljanje, ki traja 8 mesecev, je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje ukrepov URE 

in OVE. 94 evropskih energetskih menedžerjev, ki je uspešno zaključilo dosedanja 4 usposabljanja, je v svojih 

projektnih nalogah predvidelo izvedbo ukrepov URE s skupnim potencialom za zmanjšanje rabe energije v višini 

158 GWh oz. 12,4 milijone evrov letno. 

Poudarek tega ukrepa (Tabela 42) je predvsem na nadaljnji prenovi učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah ter 

študijskih programov, pa tudi na usposabljanju učiteljev/profesorjev in mentorjev krožkov in obšolskih dejavnosti, ki se 

ukvarjajo z okoljsko vzgojo, za uporabo sodobnih metod in orodij izobraževanja o URE in trajnostni izrabi OVE. Poleg 

tega ukrep vključuje tudi izvajanje ciljno usmerjenih usposabljanj za energetske menedžerje, upravnike, projektante, 

arhitekte, monterje, nadzornike, odločevalce idr., namenjenih izboljšanju praktične usposobljenosti posameznih ciljnih 

skupin za kakovostno pripravo in izvedbo projektov na področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih 

tehnologij ter njihovega umeščanja v zasebne in javne objekte. Izvajanje usposabljanj se v nekaterih segmentih 

prekriva z ukrepi priprave in izvajanja dolgoročnih komunikacijskih programov za gospodinjstva, javni sektor in MSP 

(ukrepi H.3.1, H3.2 in H3.3). 
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Tabela 42: Izobraževanje in usposabljanje (ukrep H.4) 

Opis 

Vrsta ukrepa Informiranje in obvezne informacije 

Časovni okvir izvedbe Začetek:1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Izobraževanje in usposabljanje na področju URE in izrabe OVE 

Ciljna raba končne energije - raba končne energije v vseh sektorjih 

Ciljna skupina - osnovne in srednje šole, visokošolske organizacije, javna uprava, energetski menedžerji, upravniki, projektanti, arhitekti, monterji, nadzorniki, 
odločevalci idr. 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Dopolnitve in spremembe učnih načrtov v osnovnih, srednjih in višjih šolah (okoljska vzgoja kot obvezni del učnega programa) 

 Sprotna prenova konceptov, vsebine in orodij za izobraževanje na področju URE in izrabe OVE v skladu z aktualnimi novostmi 

 Uvedba interdisciplinarnih študijskih programov za trajnostni energetski razvoj 

 Priprava in izvajanje programov usposabljanja učiteljev/profesorjev in mentorjev krožkov 

 Vključevanje vzgojno-izobraževalnih institucij v mednarodne projekte s področja URE in izrabe OVE 

 Vseživljenjsko učenje s poudarkom na poklicnem usposabljanju na področjih trajnostne energetike 

 Ciljno usmerjena usposabljanja za pripravo in izvedbo projektov na področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij za 
energetske menedžerje, upravnike, projektante, arhitekte, monterje, nadzornike, odločevalce idr. 

 Ciljno izobraževanje in usposabljanje javne uprave za operacionalizacijo zakonodaje na področju trajnostne energetike in učinkovito upravljanje z 
energijo in izvedbo investicij v URE in izrabo OVE 

Finančna sredstva in viri Javna sredstva potrebna za izvedbo ukrepa bodo zagotovljena v okviru rednih proračunskih sredstev za izobraževanje oz. za usposabljanja iz 
proračunskih sredstev 

Izvajalec Zavod RS za šolstvo / Center RS za poklicno izobraževanje / univerze, fakultete, visoke šole, instituti / vrtci, osnovne, srednje in višje šole / nevladne 
organizacije idr. 

Nadzorna institucija Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Služba Vlade RS za podnebne 
spremembe 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Izobraževanje in usposabljanje mladih pomembno vplivata na dolgoročno spremembo miselnosti in vedenja prebivalstva, ciljno usmerjena 
usposabljanja pa k dejanski pripravi in izvedbi ukrepov na področju URE in izrabe OVE. 
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3.3.3 Prihranki končne energije 

Seznam vseh sektorskih, večsektorskih in horizontalnih ukrepov je predstavljen v tabeli spodaj, Tabela 43. V tabeli so 

poleg doseženih prihrankov končne energije v obdobju 2008 – 2010 (vključno z zgodnjimi aktivnostmi) navedeni tudi 

pričakovani prihranki končne energije v letih 2016 in 2020. Ocene kažejo, da bosta ciljna prihranka končne energije v 

letu 2016 in 2020 dosežena oziroma presežena. 

Tabela 43: Prihranki končne energije 

 Prihranki končne energije [GWh] 

Oznaka Ime ukrepa 
Trajanje 
izvedbe 

Zgodnje aktivnosti 2008 2009 2010 2016 2020 

 

GOSPODINJSTVA 
 

210 272 330 457 1.558 2.181 

G.1 Finančne spodbude za 
energetsko učinkovito 
obnovo in trajnostno 
gradnjo stanovanjskih 
stavb 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

62 80 99 138 440 642 

G.2 Finančne spodbude za 
energetsko učinkovite 
ogrevalne sisteme 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

48 71 94 117 629 890 

G.3 Shema učinkovite rabe za 
gospodinjstva z nizkimi 
prihodki 

1.1.2010 – 
31.12.2016 

 0 0  64 99 

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

1.1.2008 – 
31.12.2016 

 3 5 51 88 89 

G.5 Energetsko svetovalna 
mreža za občane 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

99 118 132 151 337 461 

 

STORITVE 
 

   15 297 459 

I.1 Sofinanciranje ukrepov za 
učinkovito rabo električne 
energije 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

    31 52 

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

1.1.2008 – 
31.12.2016 

   13 266 407 

I.4 Shemi za učinkovito rabo 
električne energije in 
zmanjševanje emisij TGP 

1.7.2013 – 
31.12.2016 

   2   

  
      

JAVNI SEKTOR 
 

    413 499 

J.1 Zelena javna naročila 1.1.2012 –
31.12.2016 

    0 0 

J.2 Finančne spodbude za 
energetsko učinkovito 
obnovo in trajnostno 
gradnjo stavb v javnem 
sektorju 

1.1.2008 –
31.12.2016 

    116 181 

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

1.7.2012 –
31.12.2016 

    222 222 

J.4 Finančne spodbude za 
učinkovito rabo električne 
energije v javnem sektorju 

1.1.2008 –
31.12.2016 

    74 96 
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Tabela 43: Prihranki končne energije, nadaljevanje 

INDUSTRIJA, MALA IN SREDNJE VELIKA 
PODJETJA  

122 474 144 144* 1.634 2.486 

  
      

PROMET 
  

 234 156 156* 1.731 2.545 

  
      

VEČSEKTORSKI UKREPI 
 

11 57 104 279 1.240 2.111 

V.1 Predpisi za energetsko 
učinkovitost stavb 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

   108 281 374 

V.2 Energijsko označevanje 
gospodinjskih aparatov in 
drugih naprav ter 
minimalne zahteve 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

 47 93 129 514 746 

V.3 Podporna shema za 
električno energijo 
proizvedeno iz OVE in SPTE 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

11 11 11 42 445 991 

  

HORIZONTALNI UKREPI 
 

   0 0 0 

H.1 Energetsko pogodbeništvo 1.1.2013 – 
31.12.2016 

      

H.2 Okoljska dajatev za 
onesnaževanje zraka s CO2 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

      

H.3.1; 
H.3.2; 
H.3.3 

Priprava in izvajanje 
dolgoročnega 
komunikacijskega 
programa za: (1) 
gospodinjstva, (2) javni 
sektor, (3) mala in srednje 
velika podjetja 

2013 – 
2016 

      

H.4. Izobraževanje in 
usposabljanje 

1.1.2008 – 
31.12.2016 

      

  

SKUPAJ   343 1.038 735 1.174* 6.873 10.281 

Opomba: *V industriji in v prometu so upoštevani prihranki za leto 2009, ker za leto 2010  statistični podatki SURS še 

niso na voljo. 
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Prihranki končne energije z zgodnimi akcijami 

Poleg prihrankov končne energije, doseženih z ukrepi, ki so bili oziroma bodo izvedeni v obdobju 2008 – 2016, se lahko 

v skladu z Direktivo 2006/32/ES za dokazovanje doseganja ciljnih prihrankov končne energije do leta 2016 upoštevajo 

tudi prihranki energije t.i. zgodnih akcij. To so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki so bili izvedeni pred 

pričetkom izvajanja Direktive 2006/32/ES v obdobju 1995 – 2007oziroma izjemoma tudi ukrepi, izvedeni od leta 1991. 

V Sloveniji so se v obdobju 1995 – 2007 izvajali številni spodbujevalni programi, ki so bili usmerjeni v odpravljanje ovir, 

ki preprečujejo dvig energetske učinkovitosti in večje izrabe obnovljivih virov energije. Poleg tega so bili izdani številni 

predpisi, ki se nanašajo predvsem na energetsko učinkovitost stavb ter gospodinjskih aparatov in drugih proizvodov. 

Glavna področja spodbujevalnih programov so bila: 

 informiranje, ozaveščanje in usposabljanje porabnikov energije, investitorjev in drugih ciljnih skupin; 

 energetsko svetovanje za občane; 

 spodbujanje izvajanja svetovalnih storitev (energetski pregledi, študije izvedljivosti); 

 spodbujanje investicij v URE in OVE.  

Glavni finančni instrumenti za spodbujanje investicij so bili:  

 dodeljevanje nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in nudenje posojil s subvencionirano obrestno 

mero za investicije; 

 zagotavljanje ugodnih odkupnih cen za električno energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije 

oziroma v soproizvodnji toplote in električne energije iz fosilnih goriv z visokim izkoristkom; 

 oprostitve plačila CO2 takse v primeru izvajanja določenih ukrepov. 

Finančni instrumenti so bili namenjeni gospodinjstvom, industriji in terciarnem sektorju. 

Pri določanju prihrankov energije smo se omejili na investicijske ukrepe, izvedene v obdobju 1995 – 2007, ki bodo z 

upoštevanjem njihove življenjske dobe zagotavljali prihranke energije vsaj še v letu 2016 oziroma kasneje. 

Tabela 44 in Tabela 45 podajata pregled finančnih instrumentov in izvedenih ukrepov po sektorjih z doseženimi 

prihranki energije. 

Na osnovi podatkov iz tabel je mogoče ugotoviti, da so bili z zgodnjimi akcijami doseženi prihranki goriv oz. daljinske 

toplote v višini 294.195 MWh/leto, prihranki električne energije v višini 9.557 MWh/leto in prihranki primarne energije 

v višini 23.249 MWh/leto. V skladu z Direktivo 2006/32/ES se lahko prihranki električne energije povečajo za faktor 

2,5. Celotni prihranki končne energije tako znašajo 341.336 MWh/leto. 

 



  
81 

Tabela 44: Pregled zgodnjih aktivnosti za gospodinjstva v obdobju 1995 – 2007 

Naziv zgodnje aktivnosti Izvajalec Izvedeni ukrepi Trajanje 
aktivnosti 

Prihranek goriv/dalj. 
toplote 

[MWh/leto] 

Prihranek elektr. 
energije 

[MWh/leto] 

Prihranek primar. 
energije 

[MWh/leto] 

Nepovratne finančne spodbude za 
investicije v URE 

AURE
51

, 
MOP 

izolacija podstrešja 
zamenjava oken in stekel 
toplotna izolacija ovoja 
zamenjava oken in stekel 

1996–1997 
1999–2002 
2003–2007 
2003–2007 

29.998 0 0 

Nepovratne finančne spodbude za 
investicije v OVE 

AURE, MOP solarni sistemi, toplotne črpalke 
kotli na lesno biomaso 

2002–2007 31.059 2.648 10.717 

Krediti z znižano obrestno mero za 
investicije v URE in OVE 

Eko sklad energetska sanacija ovoja stavb 
gradnja nizkoenergijskih stavb 
sodobni sistemi za ogrevanje in pripravo 
sanitarne vode, vključno z izrabo OVE 

2002–2006 
2004–2006 
2004–2006 

31.166 0 0 

Energetsko svetovanje – ENSVET* 
(brezplačni nasveti) 

AURE, MOP  energetska sanacija stavb 
zamenjava kotlov 

1995–2005** 99.228 0 0 

Skupni prihranki energije 192.451 2.648 10.717 

 * upoštevani izvedeni ukrepi gospodinjstev, ki so prejela nasvet od ENSVET; ** nasveti v letih 2006 in 2007 upoštevani v obdobju 2008-2010  

 

Tabela 45: Pregled zgodnjih aktivnosti za industrijo in terciarni sektor v obdobju 1995 – 2007 

Naziv zgodnje aktivnosti Izvajalec Izvedeni ukrepi Trajanje 
aktivnosti 

Prihranek goriv/dalj. 
toplote 

[MWh/leto] 

Prihranek elektr. 
energije 

[MWh/leto] 

Prihranek primar. 
energije 

[MWh/leto] 

Nepovratne finančne spodbude za 
investicije v OVE 

AURE, MOP geotermija 
solarni sistemi, toplotne črpalke,  

2002–2004 
2003–2004 

48.085 0 996 

Krediti z znižano obrestno mero za 
investicije v URE in OVE 

Eko sklad URE v proizvodnih procesih 
energetska sanacija stavb 

1999-2006 
2002 in 2006 

6.562 0 0 

Sklad za učinkovito rabo energije 
(brezplačni nasveti) 

AURE, Bank 
Austria 
Creditanstalt 

energetska sanacija stavb 
zamenjava kotlov, kogeneracija, 
posodobitev tehnoloških linij itd. 

1997–2007 47.095 6.479 3.947 
 

Podporna shema za zeleno elektriko MOP, MG SPTE sistemi 
fotovoltaične elektrarne na strehah  
vetrne elektrarne 

2004-2007 0 430 7.589 

Skupni prihranki energije 101.744 6.909 12.532 

                                                           
51

 AURE – Agencija za učinkovito rabo energije 
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3.4 Javni sektor 

Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije v javnem sektorju ima velike učinke na krepitev povpraševanja, ki 

posredno spodbuja razvoj trga energetskih storitev. Ukrepi v javnem sektorju imajo tudi velike demonstracijske učinke 

v drugih sektorjih. So zelo pomembni tudi za obvladovanje stroškov javnega sektorja. 

Nabor ukrepov v javnem sektorju obsega finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo javnih stavb, 

energetsko učinkovite ogrevalne in prezračevalne sisteme in učinkovito rabo električne energije. 

Dodatni ukrepi, s katerimi se spodbuja energetska učinkovitost v javnem sektorju, so zelena javna naročila, 

zakonodajni instrumenti (priprava predpisov), upravljanje z energijo v javnih stavbah ter horizontalni ukrepi, med temi 

so najpomembnejši pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo ter 

druge energetske storitve. 

Zahteva 5. člena Direktive 2006/32/ES je, da se javni sektor, od šestih predlaganih zahtev iz priloge VI, obveže sprejeti 

dve. V AN URE 1 so tako načrtovani ukrepi na štirih področjih: 

 uporabo finančnih instrumentov za varčevanje z energijo, (npr. pogodbeno zagotavljanje prihrankov 

energije); 

 nakup učinkovite opreme in vozil; 

 nakup opreme, ki je energetsko učinkovita vedno, tudi v stanju pripravljenosti; 

 nakup ali najem energetsko učinkovitih stavb. 

Skladno s 5. členom Direktive 2006/32/ES je obveznost države učinkovito informirati državljane in podjetja o 

aktivnostih na področju učinkovite rabe energije v javnem sektorju. Zahteva Direktive 2006/32/ES je tudi, da država 

objavi smernice o energetski učinkovitosti in prihrankih energije, kot kriteriju izbire pri javnih naročilih, javni sektor pa  

pri javnem naročanju izvaja zamenjavo dobrih praks na mednarodni in nacionalni ravni.  

3.4.1 Javni sektor kot vzor 

Za izvajanje Direktive 2006/32/ES mora Slovenija zagotoviti, da javni sektor deluje kot zgled na področju ukrepov 

učinkovite rabe energije, predvsem pri novih investicijah, vzdrževanju in izdatkih za opremo, ki porablja energijo. Javni 

sektor se obvezuje izvajati stroškovno učinkovite aktivnosti in ukrepe, s katerimi se v najkrajšem času doseže največje 

prihranke energije.  

Pregled aktivnosti in stanja v javnem sektorju  

Pregled stanja in aktivnosti, ki so se izvajale v obdobju 2009 – 2011, je pokazal, da javnemu sektorju s svojimi dejanji še 

ni uspelo postati dober zgled in vodilni akter na področju izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti. Pri izpolnjevanju 

zahtev in obvez priloge VI Direktive 2006/32/ES je javni sektor le delno uspešen. Uspešnost javnega sektorja je 

sledeča: 

1) Javni sektor je bil do sedaj neučinkovit pri lastni promociji kot vodilnega akterja na področju izvajanja 

ukrepov učinkovite rabe energije. Vloga sektorja (vizija in aktivnosti) ni dovolj dobro predstavljena širši 

javnosti.  

2) Javni sektor izvaja le nekatere stroškovno najučinkovitejše ukrepe. Spodbujevalne aktivnosti so v večini 

usmerjene v celostno obnovo stavb ter energetsko sanacijo javne razsvetljave, ki se izvajajo v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Evidenca ukrepov, ki se izvajajo brez 

spodbud ni vzpostavljena. 
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3) Javni sektor še ni izpolnil zahtev iz priloge VI, načrtovanih v AN URE 1:  

a) Država se je v prvem akcijskem načrtu zavezala k večji uporabi finančnih instrumentov za varčevanje z 

energijo, predvsem pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije ter drugih oblik javno zasebnega 

partnerstva. Od sprejetja prvega akcijskega načrta je bilo sicer izvedenih nekaj projektov pogodbenega 

zagotavljanja prihrankov energije v javnem sektorju, a se instrument še ni uveljavil. Načrtovane 

aktivnosti iz AN URE 1 še niso bile izvedene, zato jih AN URE 2 opredeljuje terminsko in z nosilci 

odgovornosti, glej tudi poglavje 3.3.2.8.  

Učinki izvajanja ukrepov v javnem sektorju so nezadostni tudi zaradi neizvajanja aktivnosti države pri 

spodbujanju trga energetskih storitev.  

b) Javni sektor tudi pri uresničevanju ostalih treh zavez (nakup energetsko učinkovite opreme in vozil, 

nakup opreme, ki je v vseh stanjih energetsko učinkovita, ter nakup ali najem energetsko učinkovitih 

stavb) ni bil učinkovit. Glavni razlog je prepočasen napredek na področju zelenega javnega naročanja. 

Država je v letu 2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012. Predlog 

Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki bo urejala postopke in ravnanja naročnikov in določala okoljske 

zahteve ter merila odločanja za 9 skupin predmetov javnega naročanja, je bil v javni razpravi v letu 

2010, uredba pa do danes še ni bila sprejeta (glej poglavje 3.4.2). Predlog uredbe ne obravnava 

ustrezno stroškovno najbolj učinkovitih ukrepov za doseganje prihrankov energije in obvladovanje 

stroškov za energijo pri javnem naročanju.  

c) Leta 2008 je bil sprejet pravilnik PURES, ki za javni sektor zahteva za 10 % višje minimalne standarde za 

URE v javnem sektorju kot v drugih stavbah pri večjih obnovah stavb ali njenih posameznih elementov 

in pri novogradnjah. 

d) V letu 2011 še niso pripravljene pravne osnove, da bi energetsko učinkovitost in prihranke energije pri 

izdelkih in storitvah, lahko postavili kot pogoj ali merilo za izbiro znotraj javnega naročanja. 

4) Izmenjava dobrih praks znotraj javnega sektorja se ne izvaja.  

5) Izvedba programov URE in izraba OVE v samoupravnih lokalnih skupnostih na osnovi izdelanih lokalnih 

energetskih konceptov je nezadostna. 

Nadaljnje aktivnosti v javnem sektorju  

Javni sektor mora v prihodnje z vso resnostjo izvajati načrtovane aktivnosti prvega akcijskega načrta, ki jih AN URE 2 

dopolnjuje z naslednjimi ključnim aktivnostmi:  

 Za energetske storitve, predvsem pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, bo vzpostavljen sistem 

finančnih spodbud. Prvi razpis Eko sklada za javne stavbe v občinski lasti (osnovne šole), ki bo spodbujal 

izvedbo ukrepov s pogodbenim zagotavljanjem prihrankov energije, bo izveden leta 2011, vrednost razpisanih 

spodbud bo 6 mio EUR. 

 Zakonodaja, ki ureja področje javno zasebnega partnerstva, je ostala nespremenjena, določena vprašanja so 

še vedno predmet različnih interpretacij, kot so vprašanja zadolževanja občin, obdavčenja storitve, 

knjigovodska vprašanja ipd. Zato bo vzpostavljena podpora za sistematično odpravljanje administrativnih ovir 

(koordinirana s strani MG) ter pripravljeno gradivo (primer vzorčnih pogodb, postopkov), ki bi olajšala 

pripravo razpisov za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, za kar bo pristojno ministrstvo zadolžilo 

Borzen.  

 Strokovna podpora naročnikom v javnem sektorju pri pripravi projektov, sklepanju pogodb in vrednotenju 

učinkov. 

 Shema finančnih spodbud za usposobljene ponudnike namenjena razvoju energetskih storitev. 

Načrtovane aktivnosti AN URE 2 predstavljajo podporo samoupravnim lokalnim skupnostim za izvedbo programov 

URE in izrabo OVE, skladno izdelanim lokalnim energetskim konceptom. 
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3.4.2 Ukrepi pri javnem naročanju 

Vlada Republike Slovenije je leta 2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, ki 

sledi smernicam in pričakovanjem Evropske komisije v zvezi z naročanjem okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj - 

t.j. da se do leta 2010 kar 50 % javnih naročil odda z uporabo meril in pogojev za zelena javna naročila. Eden izmed 

ciljev akcijskega načrta, ki še ni bil dosežen, je sprejem Uredbe o zelenem javnem naročanju. Predlog uredbe, ki je bil 

pripravljen v letu 2010, določa obvezna ravnanja naročnikov ter opredeljuje temeljne in dodatne okoljske zahteve za 9 

prioritetnih področij. Poseben poudarek predloga uredbe je namenjen učinkoviti rabi energije, ki je neposredno 

vezano na izdelke v štirih skupinah izdelkov: elektronska pisarniška oprema, nakup energetsko učinkovitih izdelkov in 

storitev, gradbeništvo in vozila. Po sprejetju uredbe bo potrebno zagotoviti kontinuiteto pri širitvi skupin predmetov 

javnega naročanja, kjer se lahko uporabi »zelena« merila, na nove proizvode in storitve. Predlog uredbe bo pred 

sprejemom dopolnjen z vsemi področji naročanja URE, ki so enostavna za izvedbo ali učinki zelo veliki. Zeleno javno 

naročanje na področju URE bo urejalo zlasti naročila pri investicijskem vzdrževanju manjšega obsega in rednem 

vzdrževanju, torej naročila, ki jih ne ureja PURES (npr.: razsvetljava v objektih, klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje 

in pisarniška oprema, rekonstrukcijah stavb manjšega obsega idr. Za tipična naročila se pripravi vzorčno 

dokumentacijo (tehnične priloge k razpisni dokumentacij), ki znatno zmanjša administrativno breme ukrepa in 

poenostavi uporabo zahtev za pogoste ukrepe. V Sloveniji je kapaciteta in usposobljenost z vidika ZeJN majhna. V 

prihodnje mora javni sektor zagotoviti dovolj veliko število usposobljenih kadrov, ki bodo pripravljali kakovostne 

razpisne dokumentacije. Javni sektor mora tudi v prihodnje izvajati izobraževanja, ki morajo biti obvezna za vse javne 

uslužbence, ki izvajajo javna naročil.  

Pri zeleni javnih naročilih mora javni sektor izvesti pilotna javna naročila, v katera bodo vključeni tudi okoljski vidiki. 

Primeri razpisne dokumentaciji, izkušnje izvajanja in rezultati bodo javno dostopni na spletni podstrani Ministrstva za 

finance in Ministrstva za javno upravo. Izmenjava izkušenj ter primerov dobrih praks je nujno za uspešno izvajanje 

zelenega javnega naročanja v prihodnje. 

3.5 Zagotavljanje nasvetov in informacij 

Učinkovito informiranje, ozaveščanje in izobraževanje na področju učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov 

energije in vpliva rabe energije na okolje lahko pomembno prispeva k ozaveščanju ciljnih javnosti in jih spodbudi k 

okolju prijaznejšem ravnanju z energijo ter s tem k doseganju prihrankov energije in zmanjšanju emisije CO2. V okviru 

AN URE 1 so bili zagotavljanju nasvetov in informacij namenjeni 4 instrumenti, in sicer: 

 Energetsko svetovalna mreža za občane (Instrument št. 7); 

 Programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski projekti (Instrument št. 23); 

 Programi izobraževanja (Instrument št. 24) in 

 Informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih informacijah s strani energetskih 

podjetij (Instrument št. 25). 

Različne dejavnosti v okviru teh instrumentov izvajajo številni akterji (Ministrstvo za gospodarstvo, Eko sklad, lokalne 

energetske agencije, energetska podjetja, nevladne organizacije idr.), njihovega dejanskega doprinosa k zmanjšanju 

rabe energije pa ni mogoče ovrednotiti. 

Energetsko svetovalna mreža za občane (ukrep G.5) je podrobno predstavljena v poglavju 3.3.2.1.  

V času izvajanja AN URE 1 se je pokazalo, da se informativne in ozaveščevalne dejavnosti izvajajo preveč razdrobljeno 

in da je predvsem Instrument št. 23 zastavljen preveč splošno. Tudi predvideni programi za posamezne ciljne skupine, 

ki bi zagotavljali stalno in usklajeno izvajanje informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti, kar je nujno potrebno za 

spremembo ravnanja z energijo v družbi, niso bili pripravljeni. V AN URE 2 je tako vključen horizontalen ukrep H.3, ki je 

namenjen ozaveščanju, informiranju, promociji in usposabljanja ciljnih skupin – gospodinjstev, javnega sektorja ter 

malih in srednje velikih podjetij, poglavje 3.3.2.8. Ta ukrep sicer temelji na Instrumentu št. 23 iz AN URE 1, vendar je v 

večjem številu segmentov podrobneje opredeljen, upoštevaje značilnosti ciljnih skupin ter analizo obstoječega stanja. 
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Instrument št. 25 »Informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih informacijah s strani 

energetskih podjetij« iz AN URE 1, namenjen izvajanju obveznega ukrepa informiranja odjemalcev o rabi energije, 

preglednem obračunu in drugih informacijah s strani energetskih podjetij, izvajajo dobavitelji energije že na podlagi 

energetskega zakona iz leta 1999. Dobavitelji električne energije, zemeljskega plina ali toplote morajo najmanj enkrat 

letno informirati odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe energije.  

Pregled izvedenih dejavnosti je pokazal, da so bili pri uvajanju najbolj aktivni večji dobavitelji električne energije in 

zemeljskega plina, ki so uvedli celovit obračun energije ter primerjavo rabe z rabo v predhodnem obdobju in 

referenčno rabo, na svojih spletnih straneh pa tudi informiranje o dejanskih cenah in različnih storitvah, kot so npr. za 

gospodinjstva možnost izposoje merilnika rabe električne energije in podatkovni paketi za spremljanje rabe energije, 

ki so na razpolago tudi poslovnim odjemalcem. Na večini spletnih strani so v omejenem obsegu dostopni tudi nasveti 

za varčevanje z energijo, poslovnim odjemalcem pa so na voljo svetovalni paketi, ki vključujejo tudi svetovanje o URE 

in OVE, podatkov o tem, v kolikšnem obsegu se takšna svetovanja tudi v resnici izvajajo, pa ni. Izpostaviti velja še 

raziskavo SODO o rabi električne energije v letih 2009 in 2010 ter akcijo Holdinga slovenskih elektrarn Modri Jan, ki je 

namenjena ozaveščanju otrok na področju URE in OVE.  

Dobavitelji zemeljskega plina in daljinske toplote svojim odjemalcem sicer večinoma posredujejo podatke o rabi 

energenta oz. energije, v veliki večini pa še ne izvajajo praktično nobenih drugih dejavnosti za ozaveščanje in 

informiranje o URE. 

V obdobju do leta 2016 je potrebno zagotoviti, da bodo elemente tega instrumenta (Tabela 46) dejansko izvajala vsa 

energetska podjetja, ki pa naj razširijo obseg informacij o URE in izrabi OVE za svoje odjemalce, svoje podatkovne 

storitve za spremljanje rabe energije pa obogatijo še z analizo rabe in svetovanjem o možnih ukrepih URE za njeno 

zmanjšanje, kar je obveznost po Energetskem zakonu
52

. Omenjeni ukrep bo potrebno razširiti z vključitvijo podatkov o 

dejanski porabi energije, ki bodo na voljo z uporabo pametnih merilnih in obračunskih naprav.  

 

                                                           
52

 Energetski zakon zahteva: Dobavitelji električne energije končnim odjemalcem so dolžni na izdanih računih za električno 

energijo in v svojih propagandnih gradivih objaviti deleže posameznih proizvodnih virov v celotni strukturi električne energije 
posameznega dobavitelja v preteklem letu. Prav tako so na računih in v propagandnih gradivih dolžni navesti vsaj imena 
spletnih strani ali drugih virov informacij, kjer je možno pridobiti informacije o vplivu obstoječe strukture proizvodnih virov na 
okolje, predvsem glede emisij ogljikovega dioksida (CO2) in problematike radioaktivnih odpadkov. 
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Tabela 46: Informiranje, ozaveščanje in svetovanje odjemalcem s strani energetskih podjetij 

Opis 

Vrsta ukrepa Informacijski program – obvezni 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2008; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev  S poznavanjem diagrama odjema, cen oz. stroškov energije in medsebojno primerjavo lahko odjemalci uravnavajo svojo porabo energije, poleg 
tega odjemalci pridobijo strokovne informacije o razpoložljivih ukrepih in drugih načinih za izboljšanje energetske učinkovitosti.  

 Obveznost dobaviteljev energije in goriv iz omrežij končnim odjemalcem morajo bo dopolnjena tako, da bodo dolžni najmanj enkrat letno 
končnim odjemalcem podati v pregledni obliki tudi informacije o veljavnih dejanskih cenah ter podatke o tem, kje je možno pridobiti informacije 
o URE, OVE in SPTE ter tehnične specifikacije o napravah in proizvodih, ki rabijo energijo. 

 Uveljavljanje obveznosti informiranja povezanega z varstvom potrošnikov o pravicah, dolžnostih idr. relevantnih informacij.  

Ciljna raba končne energije - zemeljski plin, toplota, električna energija 

Ciljna skupina - izvajalci: distributerji, sistemski operaterji distribucijskega omrežja, podjetja za maloprodajo energije, prejemniki: končni odjemalci 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Priprava potrebnih pravnih podlag za pospešeno uvajanje aktivnih omrežij, uvedbo pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih 
električne energije in zagotoviti vodilno vlogo upravljavcem omrežja za distribucijo električne energije pri združevanju meritev porabe električne 
energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode (obvezni delež pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije, 
ki jih mora zagotoviti SODO – 20 % do 2012, 80 % do 2014, 100 % do 2016). 

 pospešeno uvajanje pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije; 

Finančna sredstva in viri Za izvedbo instrumenta niso potrebna javna sredstva. 

Izvajalec - sistemski operaterji distribucijskega omrežja, sistemski operaterji prenosnega omrežja, energetska podjetja, dobavitelji energije 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki končne energije so posredni. Metodologije vrednotenja na ravni EU ni. 
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3.6 Obveznosti energetskih podjetij pri spodbujanju varčevanja pri rabi končne 

energije 

Obveznosti dobaviteljev energije in ostalih energetskih podjetij glede energetske učinkovitosti, ki jih določa Direktiva 

2006/32/ES, so se v slovenski pravni red prenesle leta 2008 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega 

zakona
53

. Zakon za sistemske operaterje in dobavitelje električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja ter 

plinastih in tekočih goriv končnim odjemalcem določa obveznost zagotavljanja prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih. Ta obveznost obsega zbiranje finančnih sredstev na podlagi prispevka za povečanje učinkovitosti rabe 

električne energije in dodatka k ceni preostalih energentov ter pripravo in izvedbo programov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti. Za manjše dobavitelje energije in za dobavitelje goriv za pogonski namen je v zakonu 

določeno le zbiranje finančnih sredstev, programe za izboljšanje energetske učinkovitosti pa namesto njih pripravlja in 

izvaja Eko sklad. 

Obveznosti energetskih podjetij pri spodbujanju učinkovite rabe končne energije podrobneje urejata Uredba o 

zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih
54

, ki je bila sprejeta konec leta 2009, ter januarja 2010 sprejeti 

Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
55

. Pravilnik je podlaga za vrednotenje 

učinkov izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih. 

Uredba določa najnižjo mejo doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (doseganje prihranka energije v 

višini najmanj 1 odstotka letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu), vrste 

energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in 

obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter roke in obseg poročanja o izvajanju 

programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Obvezna vsebina programa mora obsegati višino prihrankov 

energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov, načrtovano zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov ter oceno stroškov izvedbe programa. V prilogi uredbe je določena tudi višina prispevka za povečanje 

učinkovitosti rabe električne energije in dodatek k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske 

učinkovitosti.  

Glede na spremembo uredbe v letu 2010, je velikim zavezancem (dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki 

dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo 

najmanj 300 GWh energije letno) omogočena priprava triletnih programov in s tem postopno doseganje zahtevanega 

cilja enega odstotka prihrankov pri končnih odjemalcih. Tako lahko veliki zavezanci v prvem letu izvajanja programa 

načrtujejo 0,3 odstotka prihranka, v drugem letu 0,6 odstotka in v tretjem en odstotek prihranka energije pri končnih 

odjemalcih. Zaradi tega so v prilogi k uredbi, ki določa višino prispevkov za povečanje učinkovitosti rabe električne 

energije in dodatkov k ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti, določene tudi vrednosti za leti 2013 

in 2014. 

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih od dobaviteljev energije (velikih zavezancev) 

zahteva, da svojim odjemalcem ponudijo dodatne energetske storitve na področju varčevanja energije. Njihova 

dejavnost mora poleg prodaje energentov vključevati tudi izvajanje energetskih storitev, ki njihovim odjemalcem 

omogočajo prihranke energije. Prihodki od izvajanja teh energetskih storitev tako nadomeščajo manjše prihodke od 

prodaje energentov. Prispevki in dodatki za povečanje energetske učinkovitosti pa se lahko porabijo kot spodbude za 

uvajanje novega poslovnega odnosa z odjemalci. 

Posebno pozornost bodo morali dobavitelji nameniti tudi reševanju energetske revščine v gospodinjstvih z nizkimi 

prihodki. Zaradi specifične strukture te skupine odjemalcev bo potrebno za stimulacijo izvajanja dodatnih energetskih 

storitev na področju varčevanja energije te učinke pri preverjanju doseženih ciljev dobaviteljev obravnavati z višjim 

dvo ali tri kratnim faktorjem. Na ta način bodo dobavitelji dodatno zainteresirani za pripravo primernih letnih (ali 

triletnih) programov, ki bodo pokrivali tudi to skupino odjemalcev. 
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 Ur. l. RS, št. 27/2007, 70/2008, 22/2010 
54
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Ena od osnovnih energetskih storitev energetskih podjetij pri gospodarskih subjektih je priprava programov izvajanja 

energetskih pregledov pri svojih odjemalcih, ki so v Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 

določeni v naboru ukrepov in storitev, ki jih lahko veliki zavezanci vključujejo v programe energetskih storitev in 

ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.  

3.7 Trg energetskih storitev 

Kljub številnim prizadevanjem in tudi zakonodaji, kot je npr. Direktiva 2006/32/EC o učinkovitosti rabe končne energije 

in o energetskih storitvah (ESD), se trg energetskih storitev (ES) v Evropski uniji ne razvija v skladu s pričakovanji. 

Omejen je zlasti na javni sektor in sorazmerno dobro razvit samo v nekaterih državah, na primer v Nemčiji in Belgiji ter 

na Danskem, medtem ko se drugje razvija precej počasneje, kot je bilo predvideno. Slovenija, kjer so se sicer prve 

energetske storitve pojavile že pred dobrim desetletjem, sodi danes tako med države s slabo razvitim trgom, ki je 

omejen le na nekaj podjetij s ponudbo kompleksnejših oblik energetskih storitev, kot je npr. energetsko 

pogodbeništvo (pogodbeno znižanje stroškov za energijo). Med izvedenimi projekti prevladujejo projekti 

pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo, ki običajno prispevajo k zmanjšanju rabe primarne energije, ne pa nujno 

tudi k zmanjšanju rabe končne energije, saj ne vključujejo nujno tudi izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na 

strani odjemalcev. Podobno kot na ravni EU tudi pri nas prevladujejo projekti v javnem sektorju (občine, bolnišnice, 

šole, idr.). V zadnjem času se vedno večja pozornost namenja izvajanju storitev učinkovite rabe energije (ES-URE). To 

so ES, ki zmanjšanje rabe energije zagotavljajo z izvedbo energetskega pregleda, pripravo in izvedbo ukrepov URE ter 

spremljanjem doseženih prihrankov.  

Pogodbeno znižanje stroškov za energijo je bilo v AN URE 1 vključeno kot Instrument št. 21 med večsektorskimi ukrepi, 

v AN URE 2 pa je vključeno kot horizontalni ukrep H1 v poglavju 3.3.2.8., kjer je tudi navedeno, da večina predvidenih 

aktivnosti, katerih namen je bil spodbuditi razvoj trga ES, še čaka na izvedbo. Ukrep je razširjen z dodatnimi 

aktivnostmi, ki naj bi pospešile uvajanje ES in pripomogle k premagovanju obstoječih ovir, kot so npr. pomanjkanje 

informacij o ES med potencialnimi naročniki in finančnimi institucijami, pomanjkanje finančnih sredstev zlasti za 

projekte pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, ki jih izvajajo manjša podjetja za energetske storitve, 

omejeno število ponudnikov ES, kar tudi prispeva k počasni rasti trga, slaba razpoložljivost podatkov o rabi energije in 

stroških zanjo, pomanjkanje usposobljenega kadra za pripravo in vodenje takšnih projektov na strani naročnika, 

potrebne pa bi bile tudi izboljšave obstoječe zakonodaje, ki bi omogočile manjše pogodbeno in finančno tveganje, 

zmanjšanje transakcijskih stroškov in vzpostavitev ES prijaznega javnega naročanja in računovodskih standardov. Zlasti 

pri odpravi zadnje izmed navedenih ovir je bistvenega pomena sodelovanje MF. 

V skladu z novim evropskim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost naj bi v javnem sektorju letno prenovili vsaj 

3 % javnih stavb (po površini), pri čemer naj bi bile stavbe po prenovi uvrščene med najboljših 10 % vseh javnih stavb 

od leta 2014. Za izvajanje potrebnih ukrepov učinkovite rabe energije za doseganje takšnega cilja samo javna sredstva 

zagotovo ne bodo zadostovala, zato je spodbujanje javno-zasebnega partnerstva v javnem sektorju še posebej 

smiselno. V tem okviru je potrebno omeniti tudi uvajanje naprednejših oblik storitev učinkovite rabe energije, kot sta 

energetsko pogodbeništvo plus in integrirano pogodbeno zagotavljanje prihranka energije. V prvem primeru gre za 

pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z vključeno izvedbo ukrepov URE na ovoju stavbe, ki zaradi predolgih 

dob vračanja ponavadi niso del običajnega pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, ki bi omogočilo samo 

delno izvedbo energetsko učinkovite prenove stavbe. Integrirano pogodbeno zagotavljanje pa poleg izvedbe ukrepov 

učinkovite rabe energije vključuje tudi izvedbo smiselne rešitve za oskrbo z energijo (nov energent, nov sistem za 

proizvodnjo toplote/hladu Idr.). V obeh primerih doseženi prihranki ne zadostujejo za povračilo stroškov naložbe 

izvajalcu, zato mora naročnik del naložbe pokriti z lastnimi sredstvi oz. je primerno spodbujati z nepovratnimi sredstvi 

(npr. za javni sektor iz kohezijskega sklada), in sicer so možne različne oblike spodbujanja energetskih storitev: 

 ob izvajanju celovite energetsko učinkovite obnove javne stavbe se ukrepe učinkovite rabe energije na ovoju 

stavbe (toplotna izolacija, zamenjava stavbnega pohištva ipd.) financira z nepovratnimi spodbudami 

(kohezijskega sklada), vse ostale ukrepe URE pa bo predpisano obvezno financiranje v okviru pogodbenega 

zagotavljanja prihranka energije. Pri takšnem načinu financiranja energetsko učinkovite prenove stavb je 

zaradi korektnosti izplačila izvajalcu potrebna ustrezna ločitev prihrankov, ki jih prinašajo ukrepi, izvedeni na 

ovoju stavbe, od ostalih prihrankov; 
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 pogodbenik izvaja integrirano pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (raba energije, vključno z ukrepi na 

ovoju, in oskrba z energijo), z nepovratnimi spodbudami (npr. iz kohezijskega sklada) pa se pokrije ali določen 

delež naložbe, npr. 25 %, ali pa tisti del naložbe, ki se ne more povrniti iz doseženih prihrankov v neki 

sprejemljivi dobi trajanja projekta (npr. 15 let). 

Horizontalni ukrep H1 – Energetsko pogodbeništvo - iz poglavja 3.3.2.8, tako ustrezno dopolnjuje uvedba ciljanih 

finančnih spodbud za izvedbo celovite obnove fonda javnih stavb v okviru projektov pogodbenega zagotavljanja 

prihranka energije. Omenjene spodbude zmanjšujejo vrednost javnih sredstev potrebnih za celovito energetsko 

učinkovito obnovo javnih stavb, saj predvidevajo financiranje ukrepov URE, ki so potrebni za doseganje zastavljenih 

sredstev, s kombinacijo sredstev iz javnih sredstev (nepovratnih spodbud financiranih iz kohezijskega sklada idr. ) in 

javno-zasebnega partnerstva, obenem pa pospešujejo razvoj trga z energetskimi storitvami. 

Tabela 47: Finančne spodbude za celovito energetsko učinkovito obnovo javnih stavb v okviru projektov 

energetskega pogodbeništva 

Opis 

Vrsta ukrepa Finančni instrumenti 

Časovni okvir izvedbe Začetek: 1.1.2012; Konec: 31.12.2016 

Cilj/predstavitev Učinkovita poraba javnih sredstev za zagotavljanje celovite energetsko 

učinkovite obnove javnih stavb. 

Ciljna raba končne energije - raba končne energije v javnem sektorju 

Ciljna skupina - javni sektor 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Finančne spodbude za celovito energetsko učinkovito obnovo javnih stavb v 
okviru projektov energetskega pogodbeništva kot: 
- neposredne finančne spodbude za ukrepe URE na ovoju stavbe v 

kombinaciji z obvezno izvedbo ostalih ukrepov URE v okviru 
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, ALI 

- financiranje deleža naložbe (npr. 25 %) v okviru projekta integriranega 
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, ALI 

- financiranje tistega deleža naložbe v okviru integriranega pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije, ki se ne more povrniti iz doseženih 
prihrankov v neki sprejemljivi dobi trajanja projekta (npr. 15 let). 

Finančna sredstva in viri Potrebna sredstva niso ocenjena. 

Viri financiranja: Kohezijski sklad 

Izvajalec Javni sklad za upravljanje z nepremičninami 

Nadzorna institucija Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki bodo ovrednoteni v okviru ukrepov v javnem sektorju. 

 

3.8 Strategija skoraj nič-energijskih stavb 

Skoraj nič-energijske stavbe so definirane v predlogu novega Energijskega zakona, in sicer kot stavba z zelo visoko 

energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje stavbe, pri čemer je potrebna 

energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov energije na kraju samem ali v bližini. V predlogu zakona je tudi 

zahteva, da Ministrstvo, pristojno za graditev objektov, v svojih predpisih zagotovi, da so skoraj nič-energijske stavbe 

od 31. decembra 2020 vse nove stavbe in od 31. decembra 2018 nove stavbe, ki jih organizacije javnega sektorja 

uporabljajo ali so njihovi lastniki. Javni sklad za upravljanje z nepremičninami, pristojna ministrstva in lokalne 

skupnosti morajo zagotoviti, da so od 31. decembra 2018, skoraj nič-energijske vse nove stavbe v lasti ali vse stavbe 

uporabi organizacij javnega sektorja. V njem je navedeno tudi da mora Ministrstvo, pristojno za graditev objektov 

sprejeti nacionalni akcijski načrt za povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb. Nacionalni akcijski načrt za povečanje 
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skoraj nič-energijskih stavb bo pripravljen ločeno od procesa priprave AN URE 2. Predpisana bo letna stopnja obnov 

obstoječih stavb.  

Obvezni delež obnovljivih virov energije v novih stavbah uvaja že Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, in sicer 

v višini 25 % celotne rabe končne energije potrebne za delovanje sistemov v stavbi. Ta zahteva je izpolnjena tudi v 

primeru, če je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od 

naslednjih načinov: najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja, najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase, najmanj 

50 odstotkov iz trdne biomase, najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije, najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja, 

najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, 

proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ali je stavba najmanj 50 odstotkov 

oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja. 

Gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb je že sedaj spodbujena z nepovratnimi subvencijami ter krediti. Več 

podatkov je v opisu ukrepa G.1 in J.2. 

3.9 Alternativni ukrepi pri ogrevanju in klimatizaciji 

Ukrepi pri ogrevanju 

Izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih naprav se vrši preko, izvajanja ukrepa rednih pregledov zgorevalnih naprav, 

energetskem svetovanju in spodbujanju investicij na tem področju s pomočjo namenskih kreditov in nepovratnih 

sredstev. 

Obvezni pregledi kurilnih naprav za gospodinjstva in manjše industrijske kurilne naprave 

V obdobju 2008 – 2010 se je nadaljevalo izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, 

pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 

varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, ki ga izvaja dimnikarska služba in je uzakonjen z Uredba o 

načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in 

čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva 

človekovega zdravja in varstva pred požarom. Delovanje te službe obsega: pregledovanje naprav, izvajanje meritev 

emisij dimnih plinov, mehansko čiščenje naprav in vodenje evidenc dimnikarske službe. V ta ukrep je zajetih 99 % vseh 

kurilnih naprav (408.650 od skupno 412.759 kurilnih naprav). 

Ukrep svetovanja pri izbiri, optimizaciji in uporabi ogrevalnih sistemov  

Program ENSVET obsega brezplačno svetovanje in pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovitejše rabe energije v 

gospodinjstvih in deluje neprekinjeno že od leta 1992. Program podpira MOP, izvaja pa Gradbeni inštitut - ZRMK z 

usposobljenimi energetskimi svetovalci v energetsko svetovalnih pisarnah. V okviru svetovanje je vključeno tudi 

pomoč pri izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav oziroma zamenjavi ogrevalnih naprav. 

Energetski pregledi za industrijo, javni in storitveni sektor obsega pregled podjetja oziroma stavbe glede oskrbe in 

rabe energije, identifikacijo možnih ukrepov za učinkovito ravnanje z energijo in analizo tehnične in ekonomske 

izvedljivosti ukrepov z določitvijo dosegljivih prihrankov in potrebnih investicij. Izdelava energetskih pregledov je 

subvencionirana s strani MOP v višini do 50 % vrednosti energetskega pregleda po pogodbi med prijaviteljem 

(porabnikom energije) in izvajalcem energetskega pregleda. Energetski pregledi so se izvajalo do leta 2008. 

Spodbujanje investicij: v energetsko učinkovite kurilne naprave 

S strani Eko sklada so bili v obdobju 2008 – 2010 izvedeni javni razpisi za subvencioniranje oziroma dodelitev 

nepovratnih sredstev za nakup energetsko učinkovitih manjših kotlov na biomaso in manjših kondenzacijskih kotlov 

(Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010, ukrep I.1). 

http://www.gi-zrmk.si/
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Ukrepi pri klimatizaciji 

Po Energetskem zakonu morajo biti izvedeni redni pregledi vseh klimatskih sistemov, ki imajo nazivno izhodno moč 

nad 12 kW. Namen pregleda je, da se pripravijo predlogi za povečanje energetske učinkovitosti klimatskih naprav, ali 

morebitno zamenjavo, ter alternativne rešitve. Redni pregledi klimatskih sistemov se bodo opravljali vsakih 5 let. 

Preglede klimatskih sistemov lahko opravljajo neodvisni strokovnjaki z licenco za opravljanje pregledov. 

V letu 2008 je MOP sprejel Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov
56

. Ta pravilnik v skladu z Direktivo 

2002/91/ES določa vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov z nazivno močjo nad 12 kW.  

Za izvedbo šolanja in podeljevanja licenc strokovnjakom, je bil sprejet Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru 

licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
57

. Pričetek usposabljanja strokovnjakov je 

predviden za prvo polovico leta 2012. 

3.10 Podporni ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti stavb 

Izvedeni ukrepi in instrumenti 

Promocija  

V obdobju 2008-2010 je MOP oziroma MG nadaljevalo z izvajanjem projekta »Energetsko svetovanje za občane – 

ENSVET«, ki je namenjen svetovanju ter dvigu ozaveščenosti in informiranosti občanov za smotrno ravnanje z energijo 

in večjo uporabo obnovljivih virov energije. Projekt se izvaja preko mreže energetsko-svetovalnih pisarn, ki temelji na 

partnerstvu med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.  

Krediti z znižano obrestno mero EKO sklada za gospodinjstva 

Med leti 2008 in 2010 je Eko sklad objavil vrsto razpisov za kreditiranje okoljskih naložb občanov z znižano obrestno 

mero
58

. 

Krediti so bili med drugim namenjeni za: vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, rabo obnovljivih virov 

energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi stanovanjskih stavb, novogradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, 

nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in 

vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.  

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada za gospodinjstva 

Razpisi, v obdobju od 2008 do 2010
59

, so bili namenjeni dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za rabo 

obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. 

Do nepovratnih sredstev so bili opravičeni ukrepi kot so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema ali toplotne črpalke, 

vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi 

stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, sanacija zunanjega ovoja in 

stavbnega pohištva eno ali dvostanovanjske stavbe, vgradnja sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 

zraka, gradnja ali nakup nove nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, nakup stanovanjske enote v 

večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu. 

Poleg tega je bil poseben javni poziv 5SUB-OB10 namenjen spodbujanju naložb v večstanovanjskih stavbah za ukrepe 

sanacije zunanjega ovoja, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih, vgradnja kurilne naprave za 

centralno ogrevanje na lesno biomaso ter vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 

sistemov in vgradnja sistema delitve stroškov za toploto 
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Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud MOP za povečanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 

MOP je v letih 2008 in 2009 objavilo razpis za finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti 

obstoječih večstanovanjskih stavb
60

. Razpis je bil namenjen spodbujanju energetske učinkovitosti obstoječih 

večstanovanjskih stavb z najmanj 9 stanovanji oz. posameznimi deli, in sicer za sisteme za delitev in obračun stroškov 

za toploto po dejanski porabi, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov v 

večstanovanjskih stavbah s pričetkom gradnje pred letom 2003 in toplotno zaščito večstanovanjskih stavb s pričetkom 

gradnje pred letom 1981. 

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud MOP za povečanje rabe obnovljivih virov energije 

MOP je v letu 2007 objavilo javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov 

energije v gospodinjstvih za leto 2007 in 2008
61

. Predmet javnega razpisa je bilo dodeljevanje nepovratnih sredstev za 

spodbujanje investicijskih ukrepov za vgradnjo solarnih sistemov in toplotnih črpalk, vgradnjo fotovoltaičnih sistemov 

ter specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso. 

Možni dodatni podporni ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti stavb 

Regulativni instrumenti: 

 Certificiranje svetovalcev, izvajalcev in upravnikov (uvedba certifikatov za svetovalce in njihova promocija v 

gospodinjstvih); 

 Odprava potrebnega soglasja lastnikov večstanovanjske stavbe za izvedbo energetske prenove; 

 Sprememba metodologije izdelave točkovalnih zapisnikov za določitev neprofitne najemnine z upoštevanjem 

učinkov energetske prenove stanovanjskih stavb v lasti neprofitnih stanovanjskih organizacij; 

 Financiranje obnove stanovanjskih stavb iz skladov EU (ESRR), ki jih lahko črpajo neprofitne stanovanjske 

organizacije (stanovanjski skladi); 

 Večja prilagodljivost v zakonodajnem urejanju energetskega pogodbeništva, ki bi omogočala NSO v okviru 

javnega sektorja izkoriščati ta instrument. 

Izboljšanje informiranosti, osveščenosti in ponudbe svetovalnih storitev za povečanje energetske učinkovitosti pri 

končnih potrošnikih: 

 Usposabljanje upravnikov; 

 Brezplačno svetovanje v večstanovanjskih hišah (na lokaciji); 

 Uvedba informativnih kalkulatorjev okvirnega izračuna energetskih prihrankov in demonstracijskih 

predstavitev; 

Možna nadgradnja obstoječih ukrepov in novi ukrepi na osnovi tržnih mehanizmov: 

 Omejitev subvencij Eko sklada na projekte, ki jih izdelajo certificirani projektanti in izvajalci; 

 Višji delež subvencioniranja ukrepov pri celoviti prenovi stavb; 

 Promocija izkoriščanja rezervnega sklada kot instrumenta za zavarovanje kreditov za namene energetske 

prenove stavb; 

 Spodbujanje drugih finančnih instrumentov, kot so npr. zelena posojila; 

 Davčne spodbude za energetsko sanacijo stavb v okviru davka na nepremičnine (olajšave na podlagi izvedene 

energetske sanacije ter energetske izkaznice). 
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3.11 Energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje 

Temeljni dokument prostorskega načrtovanja v Sloveniji je Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki v 

zasnovo urejanja prostora ter njegovo rabo in varstvo smiselno vključuje tudi učinkovito rabo energije in izrabo 

obnovljivih virov.  

Izvedba energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja, ki v AN URE 1 ni bila vključena, se v AN URE 2 uvaja zaradi 

pomembnosti vpliva, ki ga ima načrtovanje stavb in naselij na energetsko učinkovitost in izrabo OVE. Osnovo za 

uveljavitev energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja predstavljajo spremembe in dopolnitve Zakona o 

prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov ter podzakonskih aktov (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 

stavbah idr.) tako, da bo omogočeno izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe OVE s celostnim načrtovanjem stavb 

in naselij (novih in ob prenovah) za optimalno zadovoljevanje potreb uporabnika in z upoštevanjem načela trajnostne 

graditve v celotnem življenjskem krogu stavbe z (izvedba stroškovne analize življenjskega cikla stavbe - LCCA) ali 

naselja. Nizka oz. nična raba energije v stavbah in naseljih temelji na ustrezni legi in razporeditvi stavb (solarni 

urbanizem), arhitekturni zasnovi (npr. izboljšana zasnova stavbe, napredni, npr. naravni materiali, celostno 

načrtovanje stavb z nizko rabo energije in nizkimi izpusti CO2 z upoštevanjem LCCA) idr.  

Poleg tega je potrebno pripraviti urbanistično tehnične smernice za prostorske načrtovalce pri načrtovanju poslovnih 

in stanovanjskih območij za uveljavljanje energetske učinkovitosti in izrabo OVE za ogrevanje in hlajenje, dopolnitev 

prostorskega reda z merili za opremljenost s polnilno infrastrukturo za električna vozila, umestitev izvedbe lokalnih 

energetskih konceptov v splošne in posamične akte lokalnih samoupravnih skupnosti in priprava občinskih prostorskih 

načrtov na osnovi usmeritev iz lokalnih energetskih konceptov oziroma predpisanih načinov ogrevanja, hlajenja in 

priprave tople sanitarne vode ter smernic za učinkovito rabo energije in izrabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov 

za oskrbo z energijo. 

Tabela 48: Uveljavitev energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja 

Opis 

Vrsta ukrepa Predpisi 

Časovni okvir izvedbe Spremembe zakonodaje: Stalna dejavnost 
Izvedba ostalih aktivnosti: 2012 

Cilj/predstavitev Celostno načrtovanje stavb in naselij z upoštevanjem smernic za učinkovito rabo 
energije in izrabo OVE. 

Ciljna raba končne energije - raba končne energije v vseh sektorjih 

Ciljna skupina - prostorski načrtovalci in odločevalci 

Izvedba 

Ključne aktivnosti  Sprememba zakonov in podzakonskih aktov za energetsko učinkovito prostorsko 
načrtovanje in izkoriščanje OVE. 

 Priprava urbanistično tehničnih smernic za prostorske načrtovalce. 

 Priprava pravnih podlag za obvezno opremljanje s polnilno infrastrukturo za 
električna vozila. 

 Umeščanje lokalnih energetskih konceptov v občinske prostorske načrte. 

Finančna sredstva in viri Potrebna sredstva: Ni ocene 
Viri financiranja: Proračunska sredstva 

Izvajalec - Ministrstvo za okolje, ministrstvo za gospodarstvo, občine 

Nadzorna institucija - Ministrstvo za okolje in prostor 

Prihranki energije 

Metoda vrednotenja učinkov Prihranki so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti. 

Prekrivanje, multiplikacijski učinki, 
sinergija 

Ustrezno energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje pomembno prispeva k 
učinkovitemu ravnanju z energijo in primerni izrabi obnovljivih virov. 
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4 IZVAJANJE NACIONALNEGA AKCIJSKEGA NAČRTA 

4.1 Organizacijski vidiki 

Stanje 

Ključne naloge za nadaljnji razvoj učinkovite rabe energije na ravni vlade imajo Ministrstvo za gospodarstvo, 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet. Poleg MG in MOP imajo na ravni vladnih dejavnikov 

pomembno vlogo še Ministrstvo za finance, Služba vlade za podnebne spremembe in Služba vlade za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj. 

V pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo so naslednje naloge: 

 zbiranje relevantnih podatkov ter priprava energetskih bilanc in energetske politike; 

 v okviru energetske politike zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov 

energije pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije, opredelitev načinov spodbujanja za okolje primernejših 

goriv, predpisov za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter spodbud za URE in 

OVE; 

 pripravlja predloge in izvaja del državnega spodbujanja URE; 

 pripravlja predloge predpisov, ki spodbujajo URE, vključno s SPTE; 

 spremlja energetsko učinkovitost in realizacijo varčevalnih potencialov in izrabe obnovljivih virov ter s tem 

povezano zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 

 opredeljuje obvezne vsebine in metodologije lokalnih energetskih konceptov (LEK), daje soglasje k LEK in 

spremlja njihovo izvajanje; 

 programi za spodbujanje podjetništva, konkurenčnosti, internacionalizacije podjetij in pritoka tujih 

neposrednih investicij. 

 

Naloge Ministrstva za okolje in prostor relevantne za spodbujanje URE so:  

 priprava stanovanjske politike in stanovanjske zakonodaje, ki vpliva na spodbujanje URE v tem sektorju; 

 priprava zakonodaje in predpisov, ki urejajo pogoje za graditev objektov, vključno s predpisi o energetskih 

lastnostih stavb; 

 priprava politike in programov za varstvo okolja in nadzor nad njimi; 

 priprava prostorske politike in energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja v okviru te; 

 odločanje o potrebnosti celostnih presoj varstva okolja, presojanje sprejemljivosti vplivov na okolje in 

sodelovanje v postopkih, povezanih s čezmejnimi vplivi na okolje, ter vodenje teh in predpisovanje postopkov 

za presojanje vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij; 

 sofinancira dejavnosti za ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje. 

Naloge Ministrstva za promet relevantne za spodbujanje URE so: 

 priprava zakonodaje in priprava ter vodenje prometne politike na področju (prevoza potnikov in blaga in 

prometne infrastrukture); 

 strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne naloge s področja prometa; 

 razvoj javnega potniškega prometa in načrtovanje ter pospeševanje gospodarskih javnih služb na tem 

področju;  

 ureja in usmerja razvoj javnega potniškega prometa z instrumenti kot so standardi minimalne dostopnosti do 

javnega potniškega prometa, koncesije in financiranje gospodarskih javnih služb na področju javnega 

potniškega prometa, projektom enotne vozovnice v javnem potniškem prometu, usklajevanje in določanje 

voznih redov v javnem potniškem prometu, idr.;  

 opravlja naloge s področja financiranja gospodarskih javnih služb in razvoja javne železniške infrastrukture. 
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Naloge MF so:  

 priprava predpisov za zeleno javno naročanje; 

 priprava pravnih aktov, ki urejajo področje energetskega pogodbeništva (pogodbenega financiranja URE) v 

okviru javno zasebno partnerstva in javnega naročanja; 

 davčna politika;  

 predpisi in soglasja za sheme državnih pomoči.  

Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih 

pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost 

pridobi javna sredstva. Skrbijo za razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb na svojem območju. 

Dobavitelji električne energije, pripravljajo in izvajajo programe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih 

odjemalcih. Za doseganje prihrankov energije morajo zbirati prispevek iz prvega odstavka in dodatek iz četrtega 

odstavka 67. člena energetskega zakona ter pripraviti in izvajati programe za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Kot državna institucija, ki jo vlada tudi upravlja, ima na ravni vladnih akterjev pomembno vlogo tudi Eko sklad, ki 

pripravlja in izvaja razpise za dodeljevanje javnih sredstev za okoljsko infrastrukturo, spodbujanje rabe URE in 

soproizvodnje toplotne in električne energije ter izvajanje strokovnih nalog za dodeljevanje sredstev EU za te namene, 

poleg tega pa za te namene razpisuje in dodeljuje posojila ter promovira za okolje prijazne produkte in storitve. Eko 

sklad potrjuje in spremlja izvajanje programov URE dobaviteljev energije pri končnih odjemalcih ter izvaja programe za 

manjše dobavitelje energije in dobavitelje tekočih goriv za pogonski namen. 

Energetsko svetovanje za učinkovito rabo v široki rabi je organizirano z mrežo energetsko-svetovalnih pisarn ENSVET.  

Lokalne energetske agencije izvajajo aktivnosti za spodbujanje trajnostnega regionalnega energetskega razvoja, zlasti 

izobraževalne, promocijske, svetovalne in druge dejavnosti strokovne podpore za spodbujanje URE in OVE. Pomembna 

naloga je vključevanje in povezovanje akterjev na lokalni in regionalni ravni pri promociji in izvedbi aktivnosti na 

področjih URE in OVE. LEA se povezujejo v Konzorcij lokalnih energetskih agencij. 

Okoljske nevladne organizacije na osnovi projektov ministrstev in mednarodnih projektov občasno izvajajo kampanje 

za ozaveščanje in obveščanje in spremljanje izvajanja politik. 

Nadgradnja institucionalnega okvirja za URE 

Uvajanje shem za učinkovito rabo električne energije in zmanjšanje emisij TGP za industrijo bo zahtevalo nadgradnjo 

organiziranosti za izvajanje. Upoštevane bodo izkušnje iz sporazumov v okviru CO2 dajatve. Predvidena je shema 

zmanjšanja emisij TGP povezana z novo shemo oprostitev CO2 dajatev, ki je v pripravi, na izvedbeni ravni bo naloge 

prevzel ARSO.  

Zaradi večdisciplinarnosti in tehnične zahtevnosti je potrebno zagotoviti medresorsko koordinacijo naslednjih 

aktivnosti: 

 v okviru priprave predpisov za zeleno javno naročanje MG pripravi kriterije za URE za »zelena javna naročila«  

v sodelovanju z MOP; 

 ustanovi se medresorska projektna skupina MF, MG idr., ki jo vsebinsko koordinira MG, za sprotno 

odpravljanje administrativnih ovir na področju energetskega pogodbeništva, v podporo ponudnikom in 

naročnikom te storitve v času uveljavljanja instrumenta; 

 MDDSZ bo sodelovalo z MG pri zasnovi in izvajanju spodbujanja URE za ranljiva gospodinjstva, tako, da bo 

omogočilo prenos izkušenj in povezovanje z drugimi oblikami socialne pomoči za te skupine prebivalstva, ter v 

okviru politik in projektov socialne pomoči ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva 

vključevalo vsebine povezane s preprečevanjem energetske revščine; 

 zagotovi medresorsko koordinacijo (koordinacijsko točko) za promocijo in ozaveščanje URE za usklajevanje 

aktivnosti zlasti (MG, SVPS, Eko sklad, ENSVET, MOP, LEA). Predvidena je vzpostavitev koordinacijske točke za 
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promocijo URE, ki bo v prvi fazi medsebojno povezovala aktivnosti vrste akterjev: MG, SVPS, Eko sklada, 

Borzena, Lokalnih energetskih agencij pri promociji, s ciljem doseganja večjih sinergičnih učinkov. Ena od 

nalog bo spremljanje in informiranje o aktivnostih vseh akterjev na tem področju (vzpostavitev enotnega 

koledarja dogodkov, seznam ozaveščevalnih projektov, informativnega gradiva, novic ipd.). 

Predvidena je ustanovitev tehnične pisarne v okviru Javnega sklada za upravljanje nepremičnin, katere namen je 

vzpostavitev sistema upravljanja z energijo in energetska sanacija objektov z nalogami:  

 uvedba sistema upravljanja z energijo v vsa ministrstva do leta 2014, v mestne občine do leta 2015 in v vse 

občine do leta 2020; 

 uvedba sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju (po vzoru SIST EN 16001:2009 in v tem okviru 

energetsko knjigovodstvo, letni cilji in načrti ukrepov);  

 izvedba ukrepov energetske sanacije v okviru letnih načrtov investicij;  

 izvajanje ukrepov pogodbenega znižanja stroškov za energijo, kot ene od možnosti za izvedbo energetske 

sanacije; 

 projekt uvajanja pametnih števcev v stavbe javne uprave; 

 vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe projektov energetske sanacije; 

 zagotavljanje stalne tehnične pomoči pri pripravi investicijske dokumentacije: projektnih nalog za projektno 

gradbeno dokumentacijo, projektov za izvedbo, revizij projektne dokumentacije; 

 nadzor projektov, ki koristijo javna sredstva za energetsko prenovo stavb;  

 usposabljanje za učinkovito upravljanje z energijo in izvedbo investicij v URE v javnem sektorju; 

 spremljanje izvajanja in vzpostavitev centralnega registra za energetsko knjigovodstvo; 

 vodenje demonstracijskih projektov za uveljavljanje novih finančnih mehanizmov in tehnologij; 

 sodelovanje pri pripravi aktov v zvezi z navedenimi ukrepi.  

Lokalne skupnosti bodo v prihodnje zagotovile izvajanje LEK tudi z uskladitvijo svojih razvojnih dokumentov, vključno s 

prostorskimi akti, s sprejetim LEK. Uvedle bodo sisteme za upravljanje z energijo v stavbah v svoji lasti, vključno z 

zbirnim energetskim knjigovodstvom. V LEK bodo zastavljeni cilji lokalne skupnosti in ukrepi za njihovo doseganje, 

skladno s cilji energetske politike države (npr. prenove 3% stavb letno, 25% delež OVE v bruto rabi končne energije).  

Lokalne energetske agencije bodo prevzele aktivnejšo vlogo pri spodbujanju in implementaciji programov URE v 

občinah. Po pooblastilu lokalne skupnosti bodo lahko skrbele za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, za 

izvajanje programov URE ter izvajanje energetskega knjigovodstva in drugih nalog upravljanja z energijo v lokalnih 

skupnostih.  

Borzen – Center za podpore bo izvajal naloge s področja spodbujanje učinkovite rabe energije, zlasti električne 

energije v gospodarstvu (spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo, shema za učinkovito rabo električne 

energije v industriji, strokovno tehnične podpore za uvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v javnem 

sektorju in promocije učinkovite rabe električne energije, idr.).  

Dolgoročno je predvidena vzpostavitev močne, neodvisne, strokovne agencije za spodbujanje URE z dolgoročnim 

ciljem njene aktivne vloge v mednarodnem prostoru. 

4.2 Financiranje 

Vrednost javnih sredstev za izvajanje ukrepov (investicij) AN URE 1 v obdobju 2008 – 2016 je bila ocenjena na 

352 mio EUR (od tega 117 mio EUR v obdobju 2008 – 2010). V obdobju 2008 – 2010 je bilo za izvajanje predvidenih 

ukrepov porabljeno 46 mio EUR javnih sredstev, kar predstavlja 13 odstotno realizacijo načrtovanih aktivnosti iz 

akcijskega načrta in 39 % realizacijo glede na načrtovano v obdobju prvih treh let. Za prvo tretjino izvajanja ukrepov je 

razviden precejšen razkorak med načrtovanimi in porabljenimi javnimi finančnimi sredstvi. Porabljena javna sredstva 

so bila za 71 mio EUR manjša od načrtovanih. Zaostanek pri financiranju bo potrebno realizirati v obdobju 2011 –

 2016.  
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Tabela 49: Porabljena javna finančna sredstva v obdobju 2008 – 2010 in realizacija AN URE 1 

Sektor / Ukrepi 

Porabljena javna 
sredstva 

2008-2010 
 
 

[mio EUR] 

Načrtovana 
javna sredstva 

2008-2010 
 
 

[mio EUR] 

Načrtovana 
javna sredstva 

2008-2016 
 
 

[mio EUR] 

Realizacija 
2008-2010 / 
predvidena 

javna sredstva 
2008-2010 

[%] 

Realizacija 
2008-2010 / 
predvidena 

javna sredstva 
2008-2016 

[%] 

Gospodinjstva 25,6 40 120 64 21 

Terciarni sektor 0,3 36 109 1 0 

Industrija 2,8 5 15 57 19 

Promet 10,9 13 39 84 28 

Večsektorski ukrepi 5,7 13 38 45 15 

Horizontalni ukrepi 0,6 10 31 6 2 

SKUPAJ 46,0 117 352 39 13 

 

4.2.1 Ocena stroškov izvajanja ukrepov AN URE 2 v obdobju 2011 – 2016 

Ocenjena vrednost javnih sredstev, potrebnih za izvedbo ukrepov AN URE 2 obdobju 2011-2016 znaša 798 mio EUR. 

Obseg javnih sredstev, ki jih bo v obdobju 2011 - 2016 potrebno nameniti za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta, je 

precej višji od obsega javnih sredstev, ki so bila sprva predvidena v AN URE 1. V obdobju po sprejetju prvega akcijskega 

načrta so bile sprejete nove usmeritve na področju OVE in URE, tako na ravni Evropske unije kot Slovenije, ki zahtevajo 

dodatna sredstva, ki so usmerjena za izvajanje ukrepov URE in OVE, skladno s cilji za leto 2020: 

 izboljšanje učinkovitosti rabe energije za 20 %; 

 zmanjšanje rabe končne energije brez prometa za 7 % glede na leto 2008; 

 obvladati rast rabe končne električne energije na ne več kot 7 % glede na leto 2008; 

 100-odstoten delež skoraj nič energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v 

javnem sektorju do leta 2018; javni sektor izvaja zgodnje aktivnosti s pričetkom črpanja kohezijskih sredstev 

iz nove finančne perspektive (2014 - 2020) 

 zagotoviti 3-odstoten delež prenove stavb v javnem sektorju od leta 2014; 

 doseganju 25 % deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2020. 

Z dodatnimi aktivnostmi izvajanja ukrepov se sočasno dosegajo tudi pozitivni učinki pri drugih razvojnih ciljih države. 

Zlasti pomembna je rast gospodarstva in zaposlenost, ki zahtevata postopnost uvajanja in stabilnost izvajanja shem v 

večletnem obdobju. Načrtovan je tudi večji obseg spodbud za socialno šibka gospodinjstva. Bistveno večji, kot v 

AN URE 1 je obseg ukrepov v javnem sektorju, in sicer zaradi zahtev nove direktive o energetski učinkovitosti stavb. 

Predviden je večji obseg spodbud za gospodarstvo, zaradi bistvenega vpliva, ki ga imajo lahko ukrepi URE na izhod iz 

aktualne finančne in gospodarske krize in pričakovanih pozitivnih učinkov na konkurenčnost gospodarstva. AN URE 2 

povzema tudi vse ukrepe iz AN OVE, kjer bodo dosežni prihranki energije, ki pa ne predstavljajo dodatne obremenitve 

za javne finance, ker so predvideni že v okviru AN OVE.  

Ocena višine javnih sredstev, ki so potrebna za izvedbo ukrepov AN URE 2 (2011 - 2016), je 798 mio EUR. Ta ocena 

predstavlja kombinacijo sredstev za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije, ter sredstev za spodbujanje 

ukrepov za izrabo tistih obnovljivih virov energije, kjer so doseženi prihranki končne energije. Javna sredstva za 

izvedbo ukrepov URE lahko pripišemo AN URE 2, sredstva za izvedbo drugega sklopa pa AN OVE. Razmejitev obsega 

javnih sredstev med obema načrtoma je prikazana v spodnji tabeli (Tabela 50). 

Dinamika potrebnih in drugih javnih sredstev za izvedbo AN URE 2 je prikazana v Tabeli 52. V tabeli so podani tudi 

posamezni viri financiranja. Spodbude za izvajanje se dodeljujejo v višini od 10 % do 40 % vrednosti investicij za 

izvedbo AN URE 2 v obdobju 2011 – 2016. V javnem sektorju bo delež nepovratnih spodbud v investicijah od 35 % do 

85 %. Investicije v gospodinjstvih z nizkimi prihodki bodo subvencionirane v višini do 100 %. V tej tabeli so podana tudi 

sredstva investitorjev, in sicer posebej javnega sektorja (država, lokalne skupnosti) in zasebnih investitorjev.  
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Tabela 50: Obseg javno finančnih sredstev za izvedbo AN URE 2 v obdobju 2011 – 2016 

Oznaka 
ukrepa 

Ime ukrepa Sredstva 
skupaj 

2011 – 2016 
 

[mio EUR] 

Sredstva za 
URE  

(AN-URE) 
2011-2016 
[mio EUR] 

Sredstva za 
OVE 

(AN-OVE) 
2011-2016 
[mio EUR] 

    GOSPODINJSTVA 387 225 162 

G.1 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in 
trajnostno gradnjo stanovanjskih stavb 

161 161 0 

G.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne 
sisteme 

164 2 162 

G.3 Shema učinkovite rabe za gospodinjstva z nizkimi prihodki 56 56 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 6 6   

  STORITVENI SEKTOR 54 23 31 

(I.1) Sofinanciranje ukrepov za učinkovito rabo električne energije 3 3   

(I.2) Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v 
industriji in storitvenem sektorju ter znatno povečanje 
obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in iz 
sistemov SPTE 51 20 31 

(I.4) Shemi za učinkovito rabo električne energije in zmanjševanje 
emisij TGP 

 
    

  JAVNI SEKTOR 158 83 75 

J.1 Zelena javna naročila       

J.2 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in 
trajnostno gradnjo stavb v javne sektorju 127 52 75 

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

    

J.4 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije v 
javnem sektorju 32 32   

  INDUSTRIJA, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA 16 13 2 
I.1 Sofinanciranje ukrepov za učinkovito rabo električne energije 9 9   

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

I.3 Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v 
industriji 

 
    

I.4 Shemi  za učinkovito rabo električne energije in 
zmanjševanje emisij TGP 4 4   

I.5 Vzpostavitev sklada in druge spodbude gospodarstvu pri 
vstopu zelenih energetskih izdelkov na trg       

  PROMET 34 34  
P.1 Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa 10 10   

P.2 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa 7 7   

P.3 Povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil 13 13   

P.4 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija 
kolesarjenja 5 5   

  VEČSEKTORSKI UKREPI 148 71 77 

V.1 Predpisi za energetsko učinkovitost stavb       

V.2 Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih 
naprav ter minimalne zahteve       

V.3 Podporna shema za električno energijo proizvedeno iz OVE 
in v SPTE z visokim izkoristkom 148 71 77 

  HORIZONTALNI UKREPI 
 

  

H.1 Energetsko pogodbeništvo       

H.2 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2       

H.3 Informativne in ozaveščevalne dejavnosti       

H.4 Izobraževanje in usposabljanje       

 SKUPAJ 798 452 349 
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Tabela 51: Potrebna finančna sredstva in viri za izvedbo AN URE 2 v obdobju 2011 – 2016 (vrednosti v mio EUR) 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016 

 
1 Potreba javna sredstva 113 120 128 139 154 145 798 

 

2 Zagotovljena javna sredstva 49 121 102 90 70 70 502 

2a Proračun RS, -Kohezijska sredstva (OP ROPI) 13 73 45 25 4 0 161 

2b Proračun RS, 415-11-S003 Kolesarske povezave 1 1 1 1 1 0 4 

2c Proračun RS, 2411-11-S007 Integrirani javni potniški promet 2 2 2 2 2 0 8 

2d Prispevek URE električna energija  5 5 5 5 5 6 30 

2e Dodatek URE na goriva in toploto 19 25 28 29 24 26 151 

2f Prispevek za proizvodnje EE iz OVE in SPTE 10 16 22 28 34 38 148 

 

3 Manjkajoča javna sredstva (1-2) 64 -1 26 49 84 74 296 

 

4 Možni drugi viri manjkajočih javnih sredstev               

4a Prispevek za proizvodnjo toplote iz OVE   10 10 10 10 10 50 

4b Podnebni sklad   6 40 40 40 40 166 

4c Kohezijska sredstva iz nove finančne perspektive (2014 - 2020)   0 0 0 40 40 80 

 

5 Viri sofinanciranja investicij             0 

5a  - proračun RS in proračuni občin za sanacijo stavb 26 28 29 34 43 25 186 

5b  - javna sredstva za sofinanciranje investicij (zagotovljena in manjkajoča) (2a+2d+2e+3) 90 92 94 99 109 98 581 

5c  - drugi zasebni viri (lastna udeležba, krediti Eko sklad) 95 119 147 181 219 271 1.031 

 

6 Celotna vrednost investicij AN URE 2 (brez investicij v prometu) 211 238 270 315 372 393 1.798 

 

7 Celotna potreba javna sredstva za izvedbo AN URE 2 (1+5a) 139 148 157 173 198 170 984 
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4.2.2 Viri financiranja – javna sredstva 

Za izvedbo AN URE 2 so javna finančna sredstva zagotovljena v višini 502 mio EUR (v obdobju 2011 - 2016), in sicer: 

 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 (OP ROPI): sredstev 

Kohezijskega sklada in slovenske lastne udeležbe (161 mio EUR); 

 dodatka k omrežnini za podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji 

toplote in električne energije z visokim izkoristkom (148 mio EUR); 

 prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in k ceni goriv za 

povečanje energetske učinkovitosti (181 mio EUR)
62

; 

 v okviru rednih proračunskih postavk državnega proračuna; 

 s krediti z znižano obrestno mero Eko sklada. 

Glede na AN URE 1 se je obseg načrtovanih aktivnosti in zato tudi potrebnih finančnih sredstev povečal iz prej 

navedenih razlogov. Za financiranje AN URE 2 bo v obdobju 2011 – 2016 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v 

okviru: 

 kohezijske politike iz sredstev skladov EU v finančni perspektivi 2014 do 2020. S tem sredstvi bodo tudi v 

naslednji finančni perspektivi financirani predvsem ukrepi v javnem sektorju, novo pa bo obsežnejše financiranje 

ukrepov URE v lokalnih skupnostih (socialna stanovanja, lokalna oskrba s toploto idr.); 

 podnebni sklad oz. prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme za trgovanje z emisijskimi kuponi. S sredstvi 

podnebnega sklada bodo financirane zlasti aktivnosti v gospodarstvu (spodbude gospodarstvu za vstop 

energetsko učinkovitih izdelkov in storitev na trg, demonstracijski projekti, in podpore za URE za socialno šibko 

gospodinjstva s ciljem preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje); 

 vračila prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in goriv za 

povečanje energetske učinkovitosti ter CO2 dajatve gospodarstvu v okviru shem za učinkovito rabo električne 

energije in zmanjšanja emisij TGP; 

 novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije (ukrep v okviru AN OVE);  

 obveznosti, da vsako proizvodno ali trgovsko podjetje na področju energetike v državni lasti ali solasti, ki posluje 

na prostem trgu, najmanj 15 % dobička letno nameni za raziskave in razvoj URE, proizvodnje elektrike in/ali 

toplote iz OVE, SPTE. 

 spodbujalo se bo tudi večje črpanje sredstev evropskih programov za URE (sklad Evropskega energetskega 

programa za oživitev gospodarstva/v pripravi, 7. okvirni raziskovalni program EU, Inteligent Energy for Europe, 

Eureka, idr.). 

Intenzivnost nepovratnih finančnih spodbud in zasebni viri za izvedbo investicij 

Z javnimi sredstvi v višini 581 mio EUR bodo z nepovratnimi spodbudami financirane investicije v višini od 10 % do 

40 % vrednosti investicij za izvedbo AN URE 2 v obdobju 2011 – 2016. V javnem sektorju bo delež nepovratnih 

spodbud v investicijah od 35 % do 85 %. Investicije v gospodinjstvih z nizkimi prihodki bodo subvencionirane v višini do 

100 %. Javni sektor (država in lokalne skupnosti) bo moral za izvedbo investicij zagotoviti dodatnih 186 mio EUR javnih 

sredstev iz proračuna ali z javno zasebnim partnerstvom.  

Za izvedbo ukrepov v javnem sektorju je predviden zagon instrumenta energetskega pogodbeništva (predvsem 

integriranega in celovitega pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije). S tem instrumentom se lahko izvede vrsta 

ukrepov v javnem sektorju. Za te projekte bodo potrebna manjša javna investicijska sredstva in spodbude, zato bo 

breme za javne finance manjše, kot bi bilo brez njegove uveljavitve.  
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 Dajatev se ne obračunava za podjetja, ki so vključena v shemo za trgovanje z emisijo ogljikovega dioksida. 
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Preostala finančna sredstva za izvedbo investicij v gospodarstvu in gospodinjstvih bodo zagotovljeno iz zasebnih virov. 

Pričakovani skupni obseg sredstev za investicije iz zasebnih sredstev znaša 1.031 mio EUR. V AN URE 2 so načrtovani 

tudi instrumenti, za krepitev sposobnosti zasebnih investitorjev v gospodarstvu in gospodinjstvih (zelena posojila, 

posojila vezana na rezervni sklad ipd.) in/ali da se omogoči financiranje ukrepov URE s strani tretjega partnerja v 

okviru energetskega pogodbeništva. 

Celotna vrednost izvedbe AN URE 2 v obdobju od 2011 – 2016 z upoštevanjem celotnih sredstev za investicije (brez 

prometa) tako znaša okoli 1.798 mio EUR, od tega potrebna javna sredstva znašajo okoli 984 mio EUR
63

.  
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 Ob predpostavki, da se energetsko pogodbeništvo v javnem sektorju ne izvaja. 
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PRILOGA 1 Poročilo o izvajanju Nacionalnega akcijskega načrta učinkovite rabe 

energije v obdobju 2008 – 2010 
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PRILOGA 2 Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za 

povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih 

virov energije 
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PRILOGA 3: Pregled uporabljenih metod od spodaj navzgor 

Metoda 
(zap. št.) 

Ime/naslov metode Izbrana enačba ter 
dodatni parametri

64
 

Vir 
vhodnih 

podatkov 

Usklajenost s 
predlogom Evropske 

komisije
65

 

1 Celovita obnova stavb Enačba 1, izk = 0,88 Eko sklad da (EK: ukrep št. 1), 
podrobnejša obravnava 

2 Gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb Ogrevanje s kotli - 
Enačba 19 

Ogrevanje s TČ 
Enačba 22 

Eko sklad ni metode EK 

3 Delna obnova stavb (obnova posameznih 
elementov zunanjega ovoja 

Enačba 30  
(+ enačba 32) 

Eko sklad, 
MOP 

delno (EK: ukrep št. 2) 

4 Predpisi za energetsko učinkovitost novih 
stavb 

Enačba 35 Eko sklad delno (EK: ukrep št. 3) 

5 Zamenjava toplovodnih kotlov z novimi Enačba 39 
 

Eko sklad delno (EK: ukrep št. 4), 
podrobnejša obravnava 

6 Zamenjava električnega grelnika za 
pripravo tople sanitarne vode 

Enačba 52, 3.000 
kWh/gosp/leto 

 

Eko sklad drugačen način 
obravnave 

7 Vgradnja toplotnih črpalk Enačba 64 Eko sklad ni metode EK 

8 Novo-vgradnja sprejemnikov sončne 
energije (SSE) 

Enačba 135 in 100 m
2
 

- povprečna površina 
Eko sklad delno (EK: ukrep št. 7) 

9 Optimizacija sistema ogrevanja v 
večstanovanjskih stavbah z več 
posameznimi deli 

Enačba 76, 
predpostavljeno 33 % 

lokalne priprave 
tople vode in 9 % DO 

MOP ni metode EK 

10 Izvajanje javne dimnikarske službe Enačba 79,  MOP ni metode EK 

11 Izvajanje energetskega svetovanja za 
občane (projekt ENSVET) 

Enačba 82
66

 MOP ni metode EK 

12 Energetski pregledi v industriji in 
storitvenem sektorju 

Enačba 86
67

 MOP ni metode EK 

13 Nova osebna vozila s specifično emisijo 
do 130 gCO2/km 

Enačba 91
68

 MOP, MG ni metode EK 

14 Sistemi soproizvodnje toplotne in 
električne energije (SPTE) 

Enačba 94
69

  BORZEN ni metode EK 

15 Fotovoltaične elektrarne Enačba 101
70

  BORZEN ni metode EK 

16 Energetsko učinkoviti gospodinjski aparati Enačba 122  delno (EK: ukrep št. 8), 
podrobnejša obravnava 

17 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote Enačba 133 Eko sklad ni metode EK 

18 Izvajanje oprostitve plačila CO2 dajatve Enačba 137, 138
71

  ARSO 

Carinska 
uprava RS 

ni metode EK 

19 Uvajanje sistemov upravljanja z energijo Enačba 142
72

 MŠS, 
ENERGAP 

ni metode EK 
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 Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, IJS-CEU, september 2011 

65
 Evropska komisija - Recommendations on Measurement and Verification Methods in the Framework of Directive 2006/32/EC 

on Energy End-Use Efficiency and Energy Services, preliminary draft, October 2010 
66

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 (Instrument št. 17) 
67

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 (Instrument št. 19) 
68

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 (Instrument št. 7) 
69

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 (Instrument št. 20) 
70

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 (Instrument št. 20) 
71

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 (Instrument št. 28) 
72

 Poročilo o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta v obdobju 2008 – 2010 
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PRILOGA 4 Ocena prihranka končne energije v industriji 

Prihranek energije po metodi A na osnovi indeksa industrijske proizvodnje je dosežen v industrijskih sektorjih, ko je 

rast indeksa proizvodnje večja od rasti porabe energije v opazovanem letu glede na leto 2007. 

Prihranek energije po metodi B na osnovi dodane vrednosti je dosežen v industrijskih sektorjih, ko je rast dodane 

vrednosti večja od rasti porabe energije v opazovanem letu glede na leto 2007. 

Rezultati izračuna prihranka energije v predelovalnih dejavnostih v letu 2009 (Tabela 1 in Tabela 2) prikazujejo, da 

znaša dosežen prihranek dobrih 144 GWh po metodi na A in 247 GWh po metodi B.  

Po metodi A, je bil prihranek energije v letu 2009, dosežen v 12 podsektorjih v višini 542 GWh. V preostalih desetih 

sektorjih je bil prihranek energije negativen (povečana specifična poraba energije) v višini -397 GWh. Največji 

prihranek energije je dosežen v pod-sektorju proizvodnje kovinskih izdelkov (C25) v višini 111 GW sledi proizvodnja 

kemikalij in kemičnih izdelkov (20) v višini 109 GWh in proizvodnja računalnikov in elektronskih in optičnih izdelkov 

(C26) v višini 104 GWh. V preostalih 8 podsektorjih je bil dosežen prihranek energije pod 52 GWh po posameznem 

podsektorju.  

Po drugi strani se je specifična poraba energije najbolj povečala (negativni prihranek energije) v proizvodnji živil (C10) z 

-140 GWh, proizvodnji kovin (C24) z -101 GWh in proizvodnji pohištva (C31) z -69 GWh.  

Po metodi B (na osnovi dodane vrednosti) je bil prihranek dosežen v 15 podsektorjih v skupni višini 501 GWh. 

Povečana specifična poraba energije z negativnem prihrankom je bila izračunana v 7 podsektorjih s skupnim 

povečanjem porabe energije (negativen prihranek) v višini -254 GWh.  

Največji prihranek energije je bil dosežen v proizvodnje kovin (C24) v višini 120 GWh, sledi proizvodnja drugih strojev 

in naprav (C28) v višini 93 GW, proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (C26) v višini 76 GWh ter 

proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov (C20) v višini 58 GWh. V preostalih 11 podsektorjih je bil dosežen prihranek 

energije pod 40 GWh po posameznem podsektorju.  

Največje poslabšanje energetske intenzivnosti z negativnem prihrankom je bilo izračunano v proizvodnji živil (C10) z -

180 GWh ter proizvodnji električnih naprav (C27) z -23 GWh.  
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Tabela 1: Prihranek energije v predelovalnih dejavnostih v letu 2009 glede na 2007, določena na osnovi indeksa industrijske proizvodnje 

 Indeks industrijske proizvodnje [%] Poraba energije Deleži ne ETS Metoda A (P14) 

2007 2009 2009 2007 2007 2009 2009 

IPI_2007 IPI_2009 Relativna 

sprememba 

E_2007 E_2009 Relativna 

sprememba 

K_2007 E/I_2007 E/I_2009 Prihranek energije 

2007=100 (I2009-I2007)/I2007  

[GWh] 

 

[GWh] 

(E2009-E2007)/E2007 

[%] 

 

[%] 

   

[GWh] 

delež 

prihranka
73

 

C 100.0 83.4 -16.6 17,750 13,409 -24.5  17,750 16,075 144.1 0.8 % 

C 10 100.0 86.3 -13.7 749 815 8.8 83 7.5 9.4 -139.8 -18.7 % 
C 11 100.0 88.9 -11.1 211 180 -14.5 37 2.1 2.0 2.7 1.3 % 

C 13 100.0 41.9 -58.1 431 273 -36.6 43 4.3 6.5 -39.5 -9.2 % 

C 14 100.0 51.8 -48.2 92 56 -39.4 59 0.9 1.1 -4.8 -5.2 % 

C 15 100.0 77.9 -22.1 126 25 -79.8 43 1.3 0.3 31.5 24.9 % 

C 16 100.0 70.1 -29.9 891 598 -32.9 66 8.9 8.5 17.7 2.0 % 

C 17 100.0 80.6 -19.4 2,232 2,065 -7.5 3 22.3 25.6 -7.1 -0.3 % 

C 18 100.0 96.0 -4.0 92 75 -17.8 100 0.9 0.8 12.6 13.8 % 

C 20 100.0 88.0 -12.0 1,717 1,261 -26.6 44 17.2 14.3 109.4 6.4 % 

C 21 100.0 94.4 -5.6 367 565 53.7 10 3.7 6.0 -21.8 -5.9 % 

C 22 100.0 91.6 -8.4 722 598 -17.1 61 7.2 6.5 38.4 5.3 % 

C 23 100.0 74.2 -25.8 3,176 2,104 -33.8 20 31.8 28.3 51.6 1.6 % 

C 24 100.0 48.2 -51.8 3,965 2,561 -35.4 16 39.7 53.1 -100.7 -2.5 % 

C 25 100.0 97.7 -2.3 866 688 -20.5 71 8.7 7.0 111.3 12.9 % 

C 26 100.0 112.6 12.6 128 40 -68.5 100 1.3 0.4 103.9 81.0 % 

C 27 100.0 89.4 -10.6 566 457 -19.2 92 5.7 5.1 44.7 7.9 % 

C 28 100.0 57.6 -42.4 438 260 -40.6 83 4.4 4.5 -6.4 -1.5 % 

C 29 100.0 89.5 -10.5 432 393 -9.0 41 4.3 4.4 -2.7 -0.6 % 

C 30 100.0 85.1 -14.9 33 13 -60.0 100 0.3 0.2 14.7 45.2 % 

C 31 100.0 49.9 -50.1 366 253 -30.9 98 3.7 5.1 -68.6 -18.8 % 

C 32 100.0 77.8 -22.2 70 66 -6.5 53 0.7 0.8 -5.8 -8.3 % 

C 33 100.0 85.1 -14.9 80 59 -25.5 34 0.8 0.7 2.9 3.7 % 
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 V rabi energije v izhodiščnem letu. 



  
108 

Tabela 2: Prihranek energije v predelovalne dejavnosti v letu 2009 glede na 2007, določena na osnovi dodane vrednosti  

 Poraba energije Deleži ne ETS Dodana vrednost (DV) Metoda B (M8) 

2007 2007 2009 2009 2007 2009 2009 
E_2007 E_2009 Relativna 

sprememba 

K_2007 VA_2007 VA_2009 Relativna sprememba E/VA_2007 E/VA_2009 Prihranek energije 

 

[GWh] 

 

[GWh] 

(E2009-E2007)/E2007 

[%] 

 

[%] 

 

*mio €+ 

 

*mio €+ 

(VA2009-VA2007)/VA2007 

[%] 

 

*GWh/mio €+ 

 

*GWh/mio €+ 

 

[GWh] 

delež 

prihranka
74

 

C 17,750 13,409 -24.5 0 5.884 4.951 -15.9 3.0 2.7 247.3 1.4 % 

C 10 749 815 8.8 83 307.3 240.3 -21.8 2.4 3.4 -190.1 -25.4 % 
C 11 211 180 -14.5 37 88.9 106.5 19.8 2.4 1.7 26.7 12.6 % 

C 13 431 273 -36.6 43 163.5 114.1 -30.2 2.6 2.4 11.7 2.7 % 

C 14 92 56 -39.4 59 118.2 82.6 -30.1 0.8 0.7 5.0 5.4 % 

C 15 126 25 -79.8 43 81.0 65.9 -18.6 1.6 0.4 33.4 26.5 % 

C 16 891 598 -32.9 66 224.5 151.2 -32.7 4.0 4.0 1.3 0.1 % 

C 17 2,232 2,065 -7.5 3 229.2 206.6 -9.9 9.7 10.0 -1.4 -0.1 % 

C 18 92 75 -17.8 100 186.2 174.0 -6.6 0.5 0.4 10.3 11.2 % 

C 20 1,717 1,261 -26.6 44 302.0 245.0 -18.9 5.7 5.1 57.9 3.4 % 

C 21 367 565 53.7 10 508.2 535.3 5.3 0.7 1.1 -17.8 -4.8 % 

C 22 722 598 -17.1 61 267.8 214.7 -19.8 2.7 2.8 -11.9 -1.6 % 

C 23 3,176 2,104 -33.8 20 237.9 162.9 -31.5 13.3 12.9 14.4 0.5 % 

C 24 3.965 2.561 -35,4 16 272,9 229,3 -16,0 14,5 11,2 119,5 4,7 % 

C 25 866 688 -20.5 71 752.6 639.5 -15.0 1.2 1.1 33.4 3.9 % 

C 26 128 40 -68.5 100 511.2 465.5 -8.9 0.3 0.1 76.3 59.5 % 

C 27 566 457 -19.2 92 571.0 436.5 -23.6 1.0 1.0 -22.8 -4.0 % 

C 28 438 260 -40.6 83 391.2 332.4 -15.0 1.1 0.8 92.8 21.2 % 

C 29 432 393 -9.0 41 319.8 289.7 -9.4 1.4 1.4 -0.8 -0.2 % 

C 30 33 13 -60.0 100 27.9 17.9 -35.8 1.2 0.7 7.9 24.2 % 

C 31 366 253 -30.9 98 172.4 122.6 -28.9 2.1 2.1 7.1 1.9 % 

C 32 70 66 -6.5 53 67.0 46.8 -30.1 1.0 1.4 -8.7 -12.4 % 

C 33 80 59 -25.5 34 83.6 71.7 -14.2 1.0 0.8 3.1 3.9 % 
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PRILOGA 5 Ocena prihranka končne energije v prometu 

Tabela 1: Izračunani prihranki 

Indikatorji - prihranki končne energije *GWh+ 2008 2009 2010 

P8-a1 Osebna vozila v cestnem prometu  17,7 59,9  

P9-1 Tovorna vozila v cestnem prometu 216,7 97,9  

P10 Železniški blagovni prevoz -0,3 -2,8  

P11 Železniški potniški prevoz -0,5 1,2  

Skupaj (P8a-1 + P9 + P10 + P11) 233,6 156,2  

 

Podatki potrebni za izračun prihrankov prikazanih v zgodnji tabeli so bili pridobljeni iz različnih virov. Raba energije v 

cestnem prometu, prevožene razdalje po tipih vozil ter število vozil po vrstah so bili pridobljeni s strani Agencije RS za 

okolje (ARSO), kjer, v okviru priprave evidenc emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, porabo goriv v cestnem 

prometu razdelijo po vrstah vozil
75

. Podatki o prevoženih tonskih kilometrih tovornih vozil ter vlakov in potniški 

kilometrov vlakov so bili pridobljeni na SURS, preko SI-STAT aplikacije. Podatki o rabi energije potniški in tovornih 

vlakov so bili pridobljeni na Slovenskih železnicah. 

ARSO mora v izračunu emisij zajeti celotno količino goriva prodanega na ozemlju Slovenije, zato njihovi podatki niso 

neposredno primerni za izračun prihranka zaradi ukrepov, ki vplivajo na tovorni promet domačih tovornih vozil. 

Poraba goriv domačih vozil je ocenjena na podlagi naslednjih predpostavk: 

 Za osebna vozila je predpostavljeno, da je trend gibanja prevoženih km na leto na vozilo v obdobju po letu 2004 

enak kot v letih 2000 – 2004.  

 Enako velja za avtobuse, s tem da je narejena ekstrapolacija trenda v letih 2001 – 2004.  

 Za tovorni promet je za trend po letu 2005 privzet trend na podlagi podatkov SURS-a o prevoženih km tovornih 

vozil registriranih v Sloveniji (brez kabotaže
76

 in mednarodnega prometa
77

), kar se približno ujema s trendi dodane 

vrednosti v industriji in trendi BDP-ja.  

 Trend SURS-a je podan samo za skupni tovorni promet, zato ga je potrebno razdeliti na lahki in težki tovorni 

promet ter na bencin in dizel. Za delitev so uporabljene številke ARSO, in sicer delež lahkih tovornih vozil v 

skupnem tovornem prometu, ki znaša 55 %, ter prevoženi km bencinskih lahkih tovornih in bencinskih težkih 

tovornih vozil po letu 2005. 

Primerjava celotne količine prodanih goriv na ozemlju Slovenije z oceno porabe domačega prometa je prikazana 

spodaj. 

                                                           
75

 Podatki so dostopni na spletni strani: http://cdr.eionet.europa.eu/si/un/colrftjsw/envta0nnq/SVN_NIR_2011_Annex_2.pdf in 

so del Poročila o izdelavi evidenc za leto 2009 (»Slovenia's National Inventory Report 2011«). 
76 

 Kabotaža je mednarodni prevoz blaga po tujini, pri katerem sta tako kraj nalaganja kot kraj razlaganja v isti državi. 
77

 Mednarodni promet je prevoz blaga, pri katerem je ali kraj nalaganja ali kraj razlaganja ali oboje v tujini. 

http://cdr.eionet.europa.eu/si/un/colrftjsw/envta0nnq/SVN_NIR_2011_Annex_2.pdf
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Slika 1: Gibanje porabe goriv v cestnem prometu za vso količino prodano na območju Slovenije in za oceno porabe 

goriv vozil registriranih v Sloveniji 

Tabela 1: Poraba energije po gorivih in v osebnih ter tovornih vozilih ob upoštevanju tranzita (celotna prodaja 

goriv na območju Slovenije) ter ob upoštevanju samo domačega prometa 

[TJ] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CELOTNA PORABA ENERGIJE (s tranzitom) 

Bencin 34.630 34.676 33.100 32.332 29.019 28.604 27.789 26.980 28.259 25.991 

Dizel 15.291 17.065 18.756 21.439 26.711 30.834 34.712 43.853 55.627 46.993 

UNP 0 0 0 0 0 0 46 92 92 184 

Osebna vozila 38.277 38.716 37.997 38.476 37.746 41.522 42.912 46.018 52.824 46.991 

Tovorna vozila 10.154 11.673 12.470 13.964 16.570 16.279 18.056 23.142 29.067 24.474 

SAMO DOMAČA VOZILA (brez tranzita) 

Bencin 34.630 34.676 33.100 32.332 29.019 27.610 26.939 25.990 25.342 24.105 

Dizel 15.291 17.065 18.756 21.439 26.711 27.985 30.735 34.554 37.725 37.618 

UNP 0 0 0 0 0 0 46 92 92 184 

Osebna vozila 38.277 38.716 37.997 38.476 37.746 38.566 40.966 42.429 43.958 44.917 

Tovorna vozila 10.154 11.673 12.470 13.964 16.570 15.610 15.255 16.620 17.583 15.446 

 

PRIHRANEK – OSEBNA VOZILA V CESTNEM PROMETU (P8-A1)  

Ta prihranek je posledica izboljšanja povprečne učinkovitosti vseh osebnih vozil, saj primerja povprečno specifično 

porabo goriva s porabo v izhodiščnem letu. To pomeni, da je v prihranku poleg povečanja učinkovitosti zaradi nakupa 

novih vozil upoštevano tudi povečevanje deleža dizelskih vozil, ki so v povprečju bolj učinkovita kot bencinska vozila. 

Ta prihranek je primerljiv z izračunanim prihrankom zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti osebnih vozil 

izračunanim z metodo od spodaj navzgor, ki ob predpostavki, da so učinkovita vozila z emisijami manjšimi od 130 

g/km, za leto 2010 znaša 27 GWh. Ob tem se je potrebno zavedati, da v izračunu po metodi od spodaj navzgor manjka 

učinek večanja deleža dizelskih vozil. 

Povprečna poraba osebnih vozil je leta 2007 znašala 7,38 l/100km, leta 2009 pa 7,35 l/100km. Delež dizelskega goriva 

v osebnem cestnem prometu se je v obdobju 2007 – 2009 povečal z 41 % na 48 %. 
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PRIHRANEK – TOVORNA VOZILA V CESTNEM PROMETU (P9) 

Prihranek je posledica izboljšanja učinkovitosti tovornih vozil (zmanjšanje specifične porabe goriva na prevoženi km) 

ter hkrati tudi izboljšanja logistike v podjetjih (povečanje zasedenosti tovornjakov). Prihranek je izračunan z uporabo 

podatkov iz dveh različnih virov – vir porabe goriva je ARSO, opravljenih tonskih kilometrov pa SURS, pri čemer so 

upoštevani samo tonski kilometri notranjega prometa ter mednarodnega prometa s krajem nalaganja ali razlaganja v 

Sloveniji.  

Specifična poraba goriva tovornih vozil se je s 5,68 TJ/mio km leta 2007 zmanjšala na 5,63 TJ/mio km, torej za 1 %, 

medtem ko se je zasedenost tovornjakov povečala s 3,48 ton na kilometer na 3,53, kar znese 2 %. Iz tega lahko 

sklepamo, da je večji del prihranka posledica izboljšanja izkoriščenosti tovornih vozil. 

PRIHRANEK – PROMET PO ŽELEZNICI (P10 IN P11) 

V potniškem železniškem prometu so prihranki zanemarljivi, saj se učinkovitost potniških vlakov ni izboljšala – ne 

zasedenost vagonov niti specifična poraba energije. Drugače je pri tovornem prometu, kjer je prihranek hkrati 

posledica zmanjšanja specifične porabe energije vlakov na prevoženi km glede na leto 2007 in povečanja povprečne 

zasedenosti vlakov (povečanje povprečne teže na vagon)
78

. 

 

PRIHRANEK UKREPA P.3 – UPORABA ENERGETSKO UČINKOVITIH VOZIL V CESTNEM PROMETU (METODA 

OD SPODAJ NAVZGOR) 

Prihranek energije v višini 45 GWh je določen na podlagi razlike med povprečno emisijo vseh novih osebnih vozil v 

posameznem letu in povprečno emisijo novih osebnih vozil v emisijskih razredih do 130 gCO2/km za isto leto
79

. 

 

PRIHRANEK UKREPOV P.1 IN P.4 (METODA OD SPODAJ NAVZGOR) 

Za vrednotenje učinkov ukrepov P.1. in P.4. po metodi od spodaj navzgor se priporoča uporaba EMEEES metode 

spremembe obnašanja uporabnikov osebnega prometa
80

. Oceni učinkov teh ukrepov po metodi od spodaj navzgor v 

AN URE 2 ni mogoče podati zaradi pomanjkljivih podatkov. Potrebno je sistematično zbiranje naslednjih podatkov: 

ADTb - letni prevoženi km za lokalni avtobusni promet [km/leto] 

ADTr  - letni prevoženi km za železniški potniški promet [km/leto] 

ADTp - letni prevoženi km za oseba vozila [km/leto] 

ADTc - letni prevoženi km za kolesa [km/leto] 

N  - število oseb, ki preidejo na uporabo energetsko učinkovitejšega načina transporta 
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 Slovenske železnice, Povzetek letnega poročila 2009, Dostopno na spletnem naslovu:  

http://www.slo-zeleznice.si/uploads/pictures/gallery/file/lp09_malo_slo.pdf  
79

 Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije,skladno z zahtevami in smernicami, ki izhajajo iz Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne 
energije in energetskih storitvah, IJS CEU za MG, september 2011. 

80
 Evaluation and monitoring for the Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services, EMEEES bottom-up case 

application 15: Modal shifts in Passenger Transport 

http://www.slo-zeleznice.si/uploads/pictures/gallery/file/lp09_malo_slo.pdf

