
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O IZVAJANJU NACIONALNEGA 

AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENERGETSKO 

UČINKOVITOST V OBDOBJU 2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, oktober  2011 



 
2 

Prispevke za pripravo poročila so posredovali: 
 
 
Ministrstvo za gospodarstvo: mag. Jani Turk, Jožef Pogačnik, Erik Potočar, Ivana Žolger, Andreja 
Belavič – Benedik, Gregor Plavčak, Edvard Ipavec  

 
Ministrstvo za okolje in prostor: mag. Vito Lojk, Saša Galonja, mag. Jože Jurša 
 
Ministrstvo za promet: dr. Fedor Černe, Vojmir Drašler, mag. Marjan Nahtigal, dr. Robert Jerončič, 
mag. Polona Andrejčič - Mušič 

 
Ministrstvo za finance: Maja Kokovič, Igor Bevc, Evelina Smrekar, Marko Potočnik  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport: mag. Vinko Logaj, Boštjan Zgonc 

 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: dr. Erika Glasenčnik, mag. Barbara Zalar, 
Meta Dobnikar 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Tomaž Coer 

 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad: Vesna Vidič, mag. Vesna Černilogar, Janez Rejec 

 
Borzen: Borut Rajer 
 
Agencija RS za okolje: mag. Igor Ravnikar 
 
Carinska uprava RS: Urban Pustovrh 
 
Energetska podjetja: ELES, SODO, GEN-I, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska, 
E3, Geoplin, Geoplin Plinovodi, Plinarna Maribor, Energetika Ljubljana, Energetika Maribor, 
Energetika Celje, Petrol Energetika 
 
Lokalne energetske agencije: Lokalna energetska agencija za Pomurje, ENERGAP (za 
Podravje), KSSENA (za Savinjsko, Šaleško in Koroško), GOLEA (za Goriško), Lokalna 
energetska agentura Spodnje Podravje, LEAD (za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino), LEAG 
(za Gorenjsko) 
 
 
 
  



 
3 

KAZALO 
 

1 POVZETEK ........................................................................................................................................ 6 

2 UVOD ............................................................................................................................................... 8 

3 METODE ZA DOLOČANJE PRIHRANKOV ENERGIJE ........................................................................ 13 

4 PRIHRANKI ENERGIJE V GOSPODINSTVIH, TERCIARNEM SEKTORJU IN INDUSTRIJI, 

DOLOČENI PO METODAH OD SPODAJ NAVZGOR .......................................................................... 16 

4.1 Prihranki energije v gospodinjstvih ............................................................................... 16 

4.1.1 Krediti z znižano obrestno mero Eko sklada za gospodinjstva 

(Instrumenti št. 1 do 3) .................................................................................................. 16 

4.1.2 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada za gospodinjstva 

(Instrumenti št. 1 do 4) .................................................................................................. 18 

4.1.3 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Ministrstva za okolje in prostor za 

povečanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 

(Instrumenta št. 1 in 2) .................................................................................................. 20 

4.1.4 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud MOP za povečanje rabe 

obnovljivih virov energije (Instrument št. 2) ................................................................. 21 

4.1.5 Shema učinkovite rabe za gospodinjstva z nizkimi prihodki (Instrument št. 4) ............ 22 

4.1.6 Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav 

(Instrument št. 5) ........................................................................................................... 23 

4.1.7 Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi v 

večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Instrument št. 6) ........... 24 

4.1.8 Energetsko-svetovalna mreža za občane (Instrument št. 7) ......................................... 25 

4.2 Prihranki energije v terciarnem sektorju ....................................................................... 26 

4.2.1 Krediti z ugodno obrestno mero Eko sklada za terciarni sektor 

(Instrument št. 8 do 10) ................................................................................................. 26 

4.2.2 Nepovratna sredstva iz Programa za razvoj podeželja (Instrument št. 9) .................... 28 

4.2.3 Energetsko upravljanje javnih stavb .............................................................................. 29 

4.2.4 Zeleno javno naročanje (Instrument št. 11) .................................................................. 30 

4.3 Prihranki energije v industriji (Instrument št. 12) ......................................................... 31 

4.3.1 Krediti z ugodno obrestno mero Eko sklada za industrijo ............................................. 31 

4.3.2 Nepovratne finančne spodbude iz Operativnega programa razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture ............................................................................................... 32 

4.4 Energetska učinkovitost v prometu ............................................................................... 33 

4.4.1 Promocija konkurenčnosti javnega potniškega prometa (Instrument št. 13) ............... 33 

4.4.2 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (Instrument št. 14) .............................. 34 

4.4.3 Povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil (Instrument št. 15) ......................... 35 



 
4 

4.4.4 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja 

(Instrument št. 16) ......................................................................................................... 37 

4.5 Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji ........................................................ 38 

4.5.1 Predpisi za energetsko učinkovitost stavb (Instrument št. 17) ..................................... 38 

4.5.2 Zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov (Instrument št. 18) .............. 41 

4.5.3 Sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov (Instrument št. 19) ............................. 42 

4.5.4 Sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije (Instrument št. 20) ................ 42 

4.5.5 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo (Instrument št. 21) ...................................... 43 

4.5.6 Programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (Instrument št. 22) .......... 44 

4.6 Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji ......................................................... 47 

4.6.1 Programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 

projekti (Instrument št. 23) ........................................................................................... 47 

4.6.2 Izobraževalni programi (Instrument št. 24) ................................................................... 50 

4.6.3 Informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 

informacijah (Instrument št. 25) ................................................................................... 52 

4.6.4 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 (Instrument št. 26) ............................. 52 

4.6.5 Trošarine na goriva in električno energijo (Instrument št. 27) ..................................... 53 

4.6.6 Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 

(Instrument št. 28) ......................................................................................................... 54 

4.6.7 Finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih in pilotnih projektov 

(Instrument št. 29) ......................................................................................................... 55 

4.7 Doseženi prihranki energije ........................................................................................... 58 

5 PRIHRANKI ENERGIJE V INDUSTRIJI IN PROMETU, DOLOČENI PO METODAH  

OD ZGORAJ NAVZDOL .................................................................................................................. 59 

5.1 Prihranki energije v industriji ........................................................................................ 59 

5.2 Prihranki energije v prometu ........................................................................................ 62 

6 PRIHRANKI ENERGIJE Z ZGODNJIMI AKCIJAMI .............................................................................. 64 

7 ANALIZA IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V 

OBDOBJU 2008-2010 ..................................................................................................................... 66 

7.1 Prihranki energije z izvajanjem nacionalnih programov v obdobju 2008-2010 ............ 66 

7.2 Finančna sredstva za izvajanje AN URE 1 v obdobju 2008-2010 ................................... 70 

7.3 Določitev celotnih prihrankov energije, doseženih v obdobju 2008-2010 ................... 70 

 

  



 
5 

SEZNAM TABEL 
 

Tabela 1: Pregled instrumentov AN URE 1 in načrtovani prihranki končne energije po 

AN URE 1 v obdobju 2008-2010.......................................................................................... 9 

Tabela 2: Pregled uporabljenih metod izračuna prihrankov na način od spodaj navzgor (MSPO) .. 15 

Tabela 3: Učinki kreditiranja občanov s strani Eko sklada v obdobju 2008-2010 ............................ 18 

Tabela 4: Učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom s strani Eko sklada 

v obdobju 2008-2010 ........................................................................................................ 20 

Tabela 5: Učinki dodeljevanja nepovratnih sredstev MOP gospodinjstvom za ukrepe v 

večstanovanjskih stavbah v letih 2008 in 2009 ................................................................ 21 

Tabela 6: Učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud MOP gospodinjstvom za 

izrabo OVE v letu 2008 ...................................................................................................... 22 

Tabela 7: Število gospodinjskih aparatov, kupljenih v letu 2008, in učinki zamenjave starih 

aparatov ............................................................................................................................ 23 

Tabela 8: Število gospodinjskih aparatov, kupljenih v letu 2009, in učinki zamenjave starih 

aparatov ............................................................................................................................ 24 

Tabela 9: Število gospodinjskih aparatov, kupljenih v letu 2010, in učinki zamenjave starih 

aparatov ............................................................................................................................ 24 

Tabela 10: Vrsta, obseg aktivnosti in doseženi učinki programa ENSVET v obdobju 2008-2010 ....... 26 

Tabela 11:  Učinki kreditiranja organizacij iz terciarnega sektorja s strani Eko sklada v obdobju  

 2008-2010 ......................................................................................................................... 28 

Tabela 12: Učinki kreditiranja organizacij iz industrije s strani Eko sklada v obdobju 2008-2010 ..... 32 

Tabela 13: Učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud iz OP ROPI za organizacije iz 

industrije za biomasne kotle v letih 2009 in 2010 ............................................................ 33 

Tabela 14: Število prvič registriranih osebnih motornih vozil v Sloveniji glede na izpust 

CO2 (samo bencinski in dizelski pogon) ............................................................................ 37 

Tabela 15: Vplačila in vračila ter neto prihodek državnega proračuna z okoljsko dajatvijo za 

onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, v mio EUR ...................................... 53 

Tabela 16: Zneski trošarin v obdobju 2008-2010, v EUR/1000 L ........................................................ 54 

Tabela 17: Prihranek energije v predelovalnih dejavnostih v letu 2009 glede na 2007, določen na 

osnovi indeksa industrijske proizvodnje ........................................................................... 61 

Tabela 18: Pregled uporabljenih metod izračuna prihrankov na način od zgoraj navzgor 

(MSPO) za promet ............................................................................................................. 62 

Tabela 19: Prihranki energije v prometu v letu 2009 glede na leto 2007, v GWh ............................. 63 

Tabela 20: Pregled zgodnjih aktivnosti za gospodinjstva v obdobju 1995–2007 ............................... 65 

Tabela 21: Pregled zgodnjih aktivnosti za industrijo in terciarni sektor v obdobju 1995–2007 ........ 65 

Tabela 22: Prihranki energije z izvajanjem nacionalnih programov v obdobju 2008-2010, 

določeni po MSPO ............................................................................................................ 67 

Tabela 23: Načrtovani in doseženi prihranki energije v obdobju 2008-2010, 

določeni po MSPO, po sektorjih in instrumentih.............................................................. 69 

Tabela 24: Načrtovana in zagotovljena sredstva za izvajanje AN URE 1 v obdobju 2008-2010 ......... 70 

 

  



 
6 

1 POVZETEK 

Vlada RS je konec januarja 2008 sprejela prvi Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za 

obdobje 2008-2016 (AN URE 1), ki je bil izdelan v skladu z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe 

končne energije in energetskih storitvah (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). To je bil prvi od treh 

akcijskih načrtov, ki jih morajo države članice v obdobju 2008–2016 posredovati Komisiji.  

Poročilo o izvajanju AN URE 1 v obdobju 2008-2010 je sestavni del drugega Nacionalnega akcijskega 

načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016, ki mora v skladu s 14. členom Direktive 

2006/32/ES vsebovati tudi temeljito analizo in ovrednotenje izvajanja AN URE 1, vključno z 

opredelitvijo rezultatov glede doseganja ciljnega prihranka končne energije v obdobju 2008-2010. 

Po AN URE 1 naj bi Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla najmanj 4.261 GWh oziroma najmanj 9 % 

prihranka končne energije. Potrebna proračunska sredstva za izvedbo AN URE znašajo okoli 

380 mio EUR. Ciljni prihranek energije v obdobju prvih treh let (2008 – 2010) znaša 1.184 GWh 

oziroma 2,5 %. Načrtovana sredstva za izvajanje AN URE 1 v tem obdobju so znašala 112 mio EUR. 

V skladu s 4. členom Direktive 2006/32/ES mora država članica določiti prihranke, dosežene s 

posameznimi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, pri čemer mora upoštevati splošni okvir 

za meritve in preverjanje prihrankov energije iz Priloge IV Direktive 2006/32/ES. Za izračun 

prihrankov energije se lahko uporabijo metode izračuna na način od zgoraj navzdol (MZGO) ali 

metode izračuna na način od spodaj navzgor (MSPO). V tem poročilu so se za določitev prihrankov 

energije uporabile metode, ki jih je po naročilu Ministrstva za gospodarstvo izdelal Institut Jožef 

Stefan. Za določene sektorje oziroma ukrepe učinkovite rabe energije so bile prevzete priporočene 

metode Evropske komisije.  

V poročilu je podan opis vseh 29-tih instrumentov AN URE 1, s pomočjo katerih so se izvajali 

nacionalni programi za povečanje energetske učinkovitosti v obdobju 2008-2010. Ti instrumenti 

obsegajo finančne instrumente za spodbujanje investicij, regulatorne instrumente, informiranje in 

ozaveščanje, prostovoljne sporazume, nudenje energetskih storitev in druge instrumente. Za 16 

instrumentov so bili na osnovi MSPO določeni prihranki energije, ki znašajo 642,4 GWh/leto oziroma 

54,3 % ciljnega prihranka energije.  

Največ prihrankov energije je bilo doseženih v gospodinjstvih (375.746 GWh/leto oz. 58,5 %), sledijo 

večsektorski ukrepi (148,3 GWh/leto oz. 23,1 %), industrija (46,9 GWh/leto oz. 7,3 %) in promet (45,0 

GWh/leto oz. 7,0 %).  

Instrumenti z največjimi prihranki so: energijsko označevanje gospodinjskih aparatov (128,7 

GWh/leto oz. 20,0 %; prihranki električne energije, pomnoženi s faktorjem 2,5), finančne spodbude 

Eko sklada za gospodinjstva (126,9 GWh/leto oz. 19,8 %), redni pregledi kotlov v široki rabi (108,2 

GWh/leto oz. 16,8 %), energetsko svetovanje za občane (51,6 GWh/leto oz. 8,0 %) ter obvezna 

delitev in obračun stroškov za toploto skupaj s termostatskimi ventili v večstanovanjskih stavbah 

(51,0 GWh/leto oz. 7,9 %).  

Prihranki energije, določeni po MSPO, ne predstavljajo vseh prihrankov energije, ki so bili doseženi v 

obdobju 2008-2010. V skladu z Direktivo 2006/32/ES se pri določanju celotnih prihrankov energije 

uporabi kombinacija MSPO in MZGO, ki je bila izbrana tako, da se upoštevajo prihranki energije, 

določeni po MSPO, za gospodinjstva in terciarni sektor, za industrijo in promet pa se upoštevajo 

prihranki energije, določeni po MZGO. Pri tej kombinaciji uporabe MSPO in MZGO ter ob upoštevanju 
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porabe končne energije v referenčnem letu (obdobje 2001-2005) so MSPO uporabljene za izračun 

prihrankov ukrepov, ki se nanašajo na 45,0 % končne energije, ki je vključena v Direktivo 2006/32/ES. 

Z upoštevanjem prihrankov energije v gospodinjstvih in terciarnem sektorju po MSPO, ki znašajo 

530,6 GWh/leto, v industriji, ki po MZGO znašajo 144,1 GWh/leto, in v prometu, ki po ZGO znašajo 

156,2 GWh/leto, znašajo celotni prihranki energije 830,9 GWh/leto oziroma 70,2 % ciljnega prihranka 

energije za obdobje 2008-2010. To pomeni, da z aktivnostmi v obdobju 2008-2010 ciljni prihranek 

energije ni bil dosežen.  

Poleg prihrankov 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 ciljnega prihranka energije do leta 

2016 upoštevajo tudi prihranki energije t. i. zgodnih akcij, ki so bile izvedene v obdobju 1995-2007. S 

temi akcijami so bili izvedeni ukrepi s prihranki energije v višini 343,2 GWh/leto. 

Z upoštevanjem prihrankov energije z zgodnjimi akcijami znašajo celotni prihranki energije 

1.174,1 GWh/leto, kar pomeni, da je bil ob pomoči zgodnjih akcij ciljni prihranek energije za 

obdobje 2008-2010 dosežen.  

V AN URE 1 je bilo za obdobje 2008-2010 predvidenih 112,0 mio EUR. Ob sprejemu AN URE 1 je bilo 

za to obdobje zagotovljenih 79,739 mio EUR (71,2 %), do konca leta 2010 pa 105,793 mio EUR 

(94,5 %). Pretežni del manjkajočih sredstev je bil zagotovljen z uvedbo prispevka za povečanje 

učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov za povečanje učinkovitosti rabe daljinske toplote 

ter tekočih in plinastih goriv v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih. 

 V obdobju 2008-2010 se je za izvajanje AN URE 1 porabilo 50,475 mio EUR, kar predstavlja 45,1 % 

načrtovanih sredstev oziroma 47,7 % zagotovljenih sredstev, s katerimi je bilo doseženih 51,9 % 

ciljnega prihranka energije. Glavni razlog za premajhno porabo sredstev je predvsem v tem, da sta se 

tako Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije na Ministrstvu za gospodarstvo, ki vodi 

izvajanje razvojne prioritete Trajnostna raba energije v okviru Operativnega programa razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, kot Eko sklad kadrovsko usposobila šele v 

letu 2010 oziroma 2011. 
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2 UVOD 

Vlada RS je 31.1.2008 sprejela prvi Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 

2008-2016 (AN URE 1), ki je bil izdelan v skladu z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne 

energije in energetskih storitvah (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). To je bil prvi od treh 

akcijskih načrtov, ki jih morajo države članice v obdobju 2008–2016 posredovati Komisiji.  

Poročilo o izvajanju AN URE 1 v obdobju 2008-2010 je sestavni del Nacionalnega akcijskega načrta za 

energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016, ki mora v skladu s 14. členom Direktive 2006/32/ES 

vsebovati tudi temeljito analizo in ovrednotenje izvajanja AN URE 1, vključno z opredelitvijo 

rezultatov glede doseganja ciljnega prihranka končne energije v obdobju 2008-2010. 

Po AN URE 1 naj bi Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla najmanj 4.261 GWh oziroma najmanj 9 % 

prihranka končne energije in zmanjšanje emisij CO2 za okoli 1,1 mio ton na leto. Za določitev ciljne 

vrednosti prihranka energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005, pri čemer je bila v skladu z Direktivo 

2006/32/ES iz končne energije izvzeta energija, ki vključena v trgovanje s pravicami do emisije 

ogljikovega dioksida. Potrebna proračunska sredstva za izvedbo AN URE 1 znašajo okoli 380 mio EUR. 

Del teh sredstev je zagotovljen v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture 2007-2013, katerega izvedba bo v višini 85 % financirana iz Kohezijskega sklada. 

Celotna vrednost AN URE 1 z vključenimi sredstvi investitorjev znaša okoli 1,1 milijarde EUR.  

AN URE 1 podaja nabor ukrepov, ki so izvedeni pri porabnikih končne energije in s katerimi se 

zmanjša poraba končne ali primarne energije. To so poleg ukrepov učinkovite rabe končne energije 

tudi sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije ter ukrepi za izrabo obnovljivih virov 

energije. Za uresničitev teh ukrepov je predviden nabor 29 instrumentov, ki obsega finančne 

instrumente za spodbujanje investicij (subvencije, kredite z znižano obrestno mero, davčne olajšave), 

regulatorne instrumente (predpise za stavbe, predpise o energetsko učinkovitih proizvodih itd.), 

informiranje in ozaveščanje (promocijske kampanje, energetsko svetovalna mreža, energetski 

pregledi, demonstracijski projekti, informativni računi za energijo itd.), prostovoljne sporazume, 

nudenje energetskih storitev in druge instrumente. Pregled instrumentov AN URE 1 je podan v tabeli 

spodaj, Tabela 1. 
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Tabela 1: Pregled instrumentov AN URE 1 in načrtovani prihranki končne energije po AN URE 1 v obdobju 2008-2010 

Št. Instrumenti 
Prihranki 
energije 

2008–2010 

Prihranki 
energije 

2008–2016 

Javna 
sredstva 

2008–2016 

Prihranki 
emisij CO2 
2008–2016 

    [GWh/leto] [GWh/leto] [mio EUR] [kt CO2/leto] 

GOSPODINJSTVA (poglavje 4.1)         

1 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb 84 210 33 54 

2 Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme 17 53 37 67 

3 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije 153 460 29 104 

4 Shema učinkovite rabe za gospodinjstva z nizkimi prihodki  6 29 21 10 

5 Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav  66 263  63 

6 
Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih 
in drugih stavbah po dejanski porabi  150  33 

7 Energetsko svetovalna mreža za občane(*)     

  SKUPAJ (1–7) 326 1.165 120 331 

TERCIARNI SEKTOR (poglavje 4.2)       

8 Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb 40 96 44 25 

9 Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme 41 183 44 75 

10 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije 138 525 21 121 

11 Zelena javna naročila(*)     

  SKUPAJ (8–11) 219 804 109 221 

INDUSTRIJA (poglavje 4.3)       

12 Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije 336 840 15 202 

  SKUPAJ (12) 336 840 15 202 
(*) – prihranki končne energije in emisij CO2 so posredni 
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Tabela 1 (nadaljevanje): Pregled instrumentov AN URE 1 in načrtovani prihranki končne energije po AN URE 1 v obdobju 2008-2010 

Št. Instrumenti 
Prihranki 
energije 

2008–2010 

Prihranki 
energije 

2008–2016 

Javna 
sredstva 

2008–2016 

Prihranki 
emisij CO2 
2008–2016 

    [GWh/leto] [GWh/leto] [mio EUR] [kt CO2/leto] 

PROMET (poglavje 4.4)         

13 Promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa 32 191 15 52 

14 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa 33 294 10 79 

15 Povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil 33 198 6 53 

16 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja 24 38 8 10 

  SKUPAJ (13–16) 122 721 39 194 

VEČSEKTORSKI UKREPI V ŠIROKI RABI IN INDUSTRIJI (poglavje 5.1)        

17 Predpisi za energetsko učinkovitost stavb 71 319  86 

18 Zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov (*)     

19 Sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov (*)     

20 Sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije 11 102 23 20 

21 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo (*)     

22 Programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (DSM) 92 279 15 84 

 SKUPAJ (17–22) 174 700 38 190 
(*) – prihranki končne energije in emisij CO2 so posredni 
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Tabela 1 (nadaljevanje): Pregled instrumentov AN URE 1 in načrtovani prihranki končne energije po AN URE 1 v obdobju 2008-2010 

Št. Instrumenti 
Prihranki 
energije 

2008–2010 

Prihranki 
energije 

2008–2016 

Javna 
sredstva 

2008–2016 

Prihranki 
emisij CO2 
2008–2016 

    [GWh/leto] [GWh/leto] [mio EUR] [kt CO2/leto] 

HORIZONTALNI UKREPI V ŠIROKI RABI IN INDUSTRIJI (poglavje 5.2)      

23 Programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski projekti (*)   30  

24 Izobraževalni programi     

25 Informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih informacijah (*)     

26 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 
(*)     

27 Trošarine na goriva in električno energijo (*)     

28 Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 7 32 1 9 

29 Finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih in pilotnih projektov     

 SKUPAJ (23–29) 7 32 31 9 

 30 SKUPAJ (1–29) 1.184 4.261 352 1.147 

 Stroški vodenja in izvajanja AN-URE (8 % od poz. 30)   28  

 Skupni stroški za AN-URE   380  

      

 Ciljni prihranki končne energije 2008–2010 (2,5 %) 1.184    

 Ciljni prihranki končne energije 2008–2016 (9,0 %)  4.261   
(*) – Prihranki končne energije in emisij CO2 so posredni. 
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V AN URE 1 je posebna pozornost posvečena energetski učinkovitosti v javnem sektorju, saj naj bi ta 

sektor veljal za zgled drugim sektorjem. Poleg ostalih instrumentov bodo za javni sektor uvedena 

zelena javna naročila za nakup energetsko učinkovite opreme in vozil ter nakup ali najem energetsko 

učinkovitih stavb. Pomembna bo tudi uporaba finančnih instrumentov za povečanje energetske 

učinkovitosti, kot je npr. pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije.  

Za doseganje ciljev, ki jih je potrebno doseči s posameznimi instrumenti, so odgovorni nosilci 

instrumentov. Za večino instrumentov je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo, za ostale pa: 

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance, 

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo 

za šolstvo in šport. 

Vsebinsko je AN URE 1 tudi pomemben del Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih 

plinov do leta 2012 (OP TGP-1), ki ga je sprejela Vlada RS 30.7.2009. Po OP TGP-1 je potrebno do leta 

2012 zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem 5-letnem obdobju (2008–

2012) glede na izhodiščne emisije. Za izvajanje OP TGP-1 v letih 2009 do 2012 je potrebno 684,6 mio 

EUR, od tega na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov 446,6 mio EUR oziroma 65,2 %. 

Po AN URE 1 naj bi Slovenija v obdobju prvih treh let (2008 – 2010) dosegla prihranke energije v višini 

1184 GWh oziroma 2,5 %. Načrtovana sredstva za izvajanje AN URE 1 v tem obdobju so znašala 112,0 

mio EUR, od tega 28,0 mio EUR za leto 2008, 39,3 mio EUR za leto 2009 in 44,7 mio EUR za leto 2010.  

Poročilo o izvajanju AN URE 1 v obdobju 2008–2010 je izdelano podlagi poročil in podatkov 

Ministrstva za gospodarstvo in drugih ministrstev, nosilcev posameznih instrumentov, Eko sklada in 

vrste drugih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju AN URE. 
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3 METODE ZA DOLOČANJE PRIHRANKOV ENERGIJE 

V skladu s 4. členom Direktive 2006/32/ES mora država članica določiti prihranke, dosežene s 

posameznimi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, pri čemer mora upoštevati splošni okvir 

za meritve in preverjanje prihrankov energije iz Priloge IV Direktive 2006/32/ES. Prispevek 

posameznih ukrepov se lahko upošteva namreč le, če zagotavljajo prihranke, ki so v skladu s Prilogo 

IV, jasno merljivi in preverljivi ali ocenljivi, in če njihov vpliv na prihranke energije ni že upoštevan pri 

drugih ukrepih (dvojno štetje). 

Za izračun prihrankov energije se lahko uporabi metoda izračuna na način od zgoraj navzdol (MZGO) 

ali metoda na način od spodaj navzgor (MSPO). MZGO (t.i. metoda »kazalnikov energetske 

učinkovitosti«) pomeni, da pri izračunu prihrankov energije kot izhodišče služijo nacionalni podatki ali 

podatki o prihrankih energije, združeni v okviru sektorjev. MSPO pa pomeni, da se prihranki energije, 

doseženi z določenim ukrepom za izboljšanje energetske učinkovitosti, merijo v kilovatnih urah 

(kWh), joulih (J) ali kilogramih ekvivalenta nafte (kgoe) in se seštejejo s prihranki energije iz drugih 

posebnih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Podatki, ki se uporabljajo za izračun 

prihrankov po obeh načinih vključujejo podatke in metode na osnovi meritev ter podatke in metode 

na osnovi ocen. 

V skladu z Direktivo 2006/32/ES je imela Komisija nalogo, da do 1. 1. 2008 pripravi in z odločbo izda 

harmonizirane metode, ki bi zagotavljale določanje prihrankov energije po MSPO za 20 % do 30 % 

letne porabe končne energije, na katero se nanaša Direktiva 2006/32/ES. Komisija je državam 

članicam v oktobru 2010 posredovala preliminarni osnutek metod (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). Razlog za zamudo je bil 

predvsem zahtevnost priprave metod in zahtevno usklajevanje med državami članicami. Priporočila 

Komisije obsegajo 25 MZGO za vse sektorje rabe energije (gospodinjstva, storitveni sektor, promet in 

industrijo) in 11 MSPO, ki se nanašajo na ukrepe energetske učinkovitosti v stavbah in na proizvode, 

ki rabijo energijo. 

Zaradi možnosti uporabe nacionalnih metod in pričakovanih zamud je Ministrstvo za okolje in prostor 

v septembru 2008 naročilo izvedbo projekta »Razvoj in testiranje metod za spremljanje in evaluacijo 

učinkov instrumentov in ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti«, ki ga je izvedel Institut 

»Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost. Namen projekta je bil izdelati strokovne podlage 

za metodologijo izračuna prihrankov končne energije v Sloveniji za spremljanje in ocenjevanje 

izvajanja AN URE. 

Izvajalec projekta je izdelal poročilo »Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za 

povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije« (IJS-DP-10072, 

dopolnitev: september 2011), ki je bilo na osnovi uporabe metod za izračun prihrankov energije v 

obdobju 2008–2010 ustrezno dopolnjeno. 

V poročilu IJS-DP-10072 je predstavljenih 25 MSPO in 10 MZGO. MSPO se nanašajo na ukrepe za 

povečanje energetske učinkovitosti v stavbah, energetsko svetovanje, energetsko učinkovita vozila, 

naprave za proizvodnjo električne energije, naprave, ki so porabniki električne energije, in na 

prostovoljne sporazume. Te metode se z metodami Komisije povsem ujemajo v dveh primerih, v 

šestih primerih pa delno. MZGO povzemajo metode Komisije v celoti. Poleg prihrankov energije so v 
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poročilu IJS-DP-10072 podane tudi metode za izračun zmanjšanja emisij CO2, pri ukrepih z uporabo 

obnovljivih virov pa tudi metode za izračun uporabe obnovljivih virov energije.  

Pri določanju prihrankov energije, ki so bili doseženi z izvajanjem AN URE 1 v obdobju 2008-2010, so 

bile uporabljene metode iz poročila IJS-DP-10072. Za vse ukrepe, za katere so bili na voljo ustrezni 

podatki (gospodinjstva, terciarni sektor, delno industrija), so bile uporabljene MSPO. Pri tem bili v 

odvisnosti od vrste ukrepa določeni: 

 prihranki goriv oziroma daljinske toplote (npr. pri toplotni izolaciji ovoja stavbe, zamenjavi 

kotla ipd.) ali 

 prihranki električne energije (npr. pri zamenjavi gospodinjskega aparata, zamenjavi 

električnega bojlerja s toplotno črpalko ipd.) ali 

 prihranki primarne energije (npr. pri zamenjavi kotla s sistemom soproizvodnje toplote in 

električne energije ali s toplotno črpalko). 

Pregled uporabljenih MSPO je podan v tabeli (Tabela 2).  

Celotni prihranki energije, ki so bili za posamezne ukrepe izračunani po MSPO, so bili določeni s 

seštevanjem zgoraj omenjenih prihrankov, pri čemer so bili prihranki električne energije v skladu z 

Direktivo 2006/32/ES pomnoženi s faktorjem 2,5. Ta faktor je nekoliko nižji od razmerja med porabo 

primarne energije za proizvodnjo električne energije in porabo električne energije (nivo končne 

energije) v Sloveniji. 

V industriji in prometu zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče dobiti celovite slike glede 

doseženih prihrankov energije z uporabo MSPO. Zato so bile za promet in industrijo uporabljene 

MZGO. Pregled uporabljenih MZGO za industrijo in promet je podan v poglavju 5. 

Celotni doseženi prihranki energije v obdobju 2008-2010 v vseh sektorjih rabe energije so bili 

določeni tako, da so bili sešteti celotni prihranki energije, ki so bili za posamezne ukrepe izračunani 

po MSPO, in prihranki energije v industriji in prometu, določeni po MZGO. Pri tem so bili prihranki, 

izračunani po MSPO, zmanjšani za prihranke, ki so bili po MSPO določeni za industrijo (v izogib 

dvojnemu štetju).  
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Tabela 2: Pregled uporabljenih metod izračuna prihrankov na način od spodaj navzgor (MSPO) 

Metoda 

(zap. št.) 
Ime/naslov metode 

Izbrana enačba ter 

dodatni parametri
1
 

Vir vhodnih 

podatkov 

Usklajenost s 

priporočili Evropske 

komisije
2
 

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  delno (EK: ukrep št. 3) 

5 Zamenjava toplovodnih kotlov z novimi Enačba 39 Eko sklad, 

MOP 

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, 

MOP 

ni metode EK 

8 Novo-vgradnja sprejemnikov sončne 

energije (SSE) 

Enačba 135 in 100 m
2
 - 

povprečna površina 

stavbe 

Eko sklad, 

MOP 

delno (EK: ukrep št. 7) 

9 Optimizacija sistema ogrevanja v 

večstanovanjskih stavbah z več 

posameznimi deli 

Enačba 76  MOP, SURS, 

REUS 

ni metode EK 

10 Izvajanje javne dimnikarske službe Enačba 79,  MOP ni metode EK 

11 Izvajanje energetskega svetovanja za 

občane (projekt ENSVET) 

Enačba 82 MOP ni metode EK 

12 Energetski pregledi v industriji in 

storitvenem sektorju 

Enačba 86 MOP ni metode EK 

13 Nova osebna vozila s specifično emisijo 

do 130 gCO2/km 

Enačba 91 MOP, MG ni metode EK 

14 Sistemi soproizvodnje toplotne in 

električne energije (SPTE) 

Enačba 94  BORZEN ni metode EK 

15 Fotovoltaične elektrarne Enačba 101  BORZEN ni metode EK 

16 Energetsko učinkoviti gospodinjski aparati Enačba 122 GfK delno (EK: ukrep št. 8), 

podrobnejša obravnava 

17 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote Enačba 133 Eko sklad ni metode EK 

18 Izvajanje prostovoljnih sporazumov 

(oprostitev plačila okoljske dajatve) 

Enačba 137, 138  ARSO Carinska 

uprava RS 

ni metode EK 

19 Uvajanje sistemov upravljanja z energijo Enačba 142 MŠŠ, 

ENERGAP 

ni metode EK 

                                                           
1
  Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 

obnovljivih virov energije (IJS-DP-10072, dopolnitev: september 2011)  
2
 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 
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4 PRIHRANKI ENERGIJE V GOSPODINSTVIH, TERCIARNEM 

SEKTORJU IN INDUSTRIJI, DOLOČENI PO METODAH ZA IZRAČUN 

PRIHRANKOV NA NAČIN OD SPODAJ NAVZGOR (MSPO)  

V tem poglavju je podan pregled ukrepov in prihrankov energije, ki so bili doseženi z izvajanjem 

nacionalnih programov - z izvajanjem instrumentov v gospodinjstvih, terciarnem sektorju in industriji 

kakor tudi večsektorskih in horizontalnih instrumentov.  

4.1 Prihranki energije v gospodinjstvih 

4.1.1 Krediti z znižano obrestno mero Eko sklada za gospodinjstva (Instrumenti št. 1 do 3) 

Leto 2008 

V letu 2008 je Eko sklad objavil razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov3 v višini 14 mio EUR z 

ugodno fiksno nominalno obrestno mero 3,9 % in z odplačilno dobo do 10 let. Krediti so bili 

namenjeni za: vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, rabo obnovljivih virov energije 

(OVE), zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi stanovanjskih objektov, nakup energijsko učinkovitih 

naprav in nakup okolju prijaznih vozil. Za te namene je znesek kredita znašal največ 20.000 EUR, 

vendar ne več kot so priznani stroški naložbe. Prav tako je bilo možno najeti kredit do 40.000 EUR za 

novogradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš, obsežnejšo obnovo stanovanjskih objektov ali 

proizvodnjo električne energije iz OVE. S tem razpisom so bili stroški kredita za občane nižji kot v letu 

2007. Razpis je bil zaradi velikega zanimanja občanov predčasno zaključen 1. avgusta 2008. Občanom 

je bilo največ kreditov odobrenih za naložbe v učinkovito rabo energije (8,383 mio EUR) in za rabo 

obnovljivih virov energije (3,427 mio EUR) oziroma skupno 11,810 mio EUR.  

Za ukrepe, ki so bili realizirani s pomočjo kreditov Eko sklada in so pričeli dajati energetske in druge 

učinke v letu 2008, so bile upoštevane v letu 2008 zaključene investicije, za katere je bil v letu 2008 

izplačan zadnji del kredita. Krediti so bili odobreni na podlagi petih razpisov za kreditiranje občanov v 

letih 2006 do 2008 in sicer: razpisa 36OB06A4, razpisa 37OB07A5, razpisa 37OB07B6, razpisa 

39OB08A7 in razpisa 39OB08B8.  

Leto 2009 

Eko sklad je v letu 2009 objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 41OB099. 

Razpisanih je bilo kreditov za 12 mio EUR z ugodno fiksno nominalno obrestno mero 3,9 % in z 

odplačilno dobo do 10 let. 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 

                                                           
3
 Ur. l. RS, št. 12/2008 in 79/2008 

4
 Ur. l. RS, št. 9/2006 in 55/2006 

5
 Ur. l. RS, št. 9/2007 in 100/2007 

6
 Ur. l. RS, št. 95/2007 in 31/2008 

7
 Ur. l. RS, št. 12/2008 in 79/2008 

8
 Ur. l. RS, št. 79/2008 in 99/2008 

9
 Ur. l. RS, št. 21/2009 
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gospodinjskih aparatov in nakup okolju prijaznih vozil. Znesek kredita je lahko znašal največ 20.000 

EUR, vendar ne več kot so priznani stroški naložbe. Prav tako je bilo možno najeti kredit do 40.000 

EUR za novogradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš, obsežnejše obnovo obstoječih stanovanjskih 

stavb ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. S tem javnim pozivom so stroški, 

povezani z odobritvijo kredita, ostali v primerjavi z letom 2008 nespremenjeni. Javni poziv je bil 

zaključen 29. januarja 2010. Na podlagi podpisanih kreditnih pogodb je bilo občanom največ kreditov 

odobrenih za naložbe v učinkovito rabo energije (4,756 mio EUR) in za rabo obnovljivih virov energije 

(2,010 mio EUR) oziroma skupno 6,766 mio EUR.  

Za določitev prihrankov energije z dodeljevanjem kreditov Eko sklada so bile upoštevane v letu 2009 

zaključene investicije, za katere je bil v letu 2009 izplačan zadnji del kredita. Krediti so bili odobreni 

na podlagi petih javnih razpisov za kreditiranje občanov v letih 2007 do 2009 in sicer: razpisov 

37OB07A10, 37OB07B11, 39OB08A12, 39OB08B13 in poziva 41OB0914. 

Leto 2010 

Eko sklad je v letu 2010 objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 43OB1015. 

Razpisanih je bilo kreditov za 12 mio EUR z ugodno fiksno nominalno obrestno mero 3,2 % za kredite 

z odplačilno dobo do 5 let in 3,9 % za kredite za daljšo odplačilno dobo do 10 let. 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 in nakup okolju prijaznih vozil. 

Znesek kredita je lahko znašal največ 20.000 EUR, vendar ne več kot so priznani stroški naložbe. Prav 

tako je bilo možno najeti kredit do 40.000 EUR za novogradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš, 

obsežnejše obnovo obstoječih stanovanjskih stavb ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov energije. S tem javnim pozivom so stroški, povezani z odobritvijo kredita, ostali v primerjavi z 

letom 2009 nespremenjeni. Glede na to, da razpisana kreditna sredstva do zaključka javnega poziva 

niso bila razdeljena, je bil javni poziv podaljšan do 31. marca 2011. Na podlagi vseh v letu 2010 

podpisanih kreditnih pogodb je bilo občanom odobrenih za naložbe v učinkovito rabo energije 2,595 

mio EUR, za naložbe rabe obnovljivih virov energije pa 0,715 mio EUR oziroma skupno 

3,310 mio EUR.  

Za določitev prihrankov energije z dodeljevanjem kreditov Eko sklada so bile upoštevane v letu 2010 

zaključene investicije, za katere je bil v letu 2010 izplačan zadnji del kredita. Krediti so bili odobreni 

na podlagi petih javnih razpisov za kreditiranje občanov v letih 2008 do 2010 in sicer: razpisov 

39OB08A16, razpisa 39OB08B17, poziva 41OB0918 in poziva 43OB1019. 

                                                           
10

  Ur. l. RS, št. 9/2007 in 100/2007 
11

  Ur. l. RS, št. 95/2007 in 31/2008 
12

  Ur. l. RS, št. 12/2008 in 79/2008 
13

  Ur. l. RS, št. 79/2008 in 99/2008 
14

  Ur. l. RS, št. 21/2009 
15

  Ur. l. RS, št. 7/2010 
16

  Ur. l. RS, št. 12/2008 in 79/2008 
17

  Ur. l. RS, št. 79/2008 in 99/2008  
18

  Ur. l. RS, št. 21/2009 
19

  Ur. l. RS, št. 7/2010 



 
18 

Zbirni rezultati razpisov oziroma pozivov Eko sklada za kreditiranje občanov v obdobju 2008-2010 so 

razvidni iz spodnje tabele, Tabela 3. 

Tabela 3: Učinki kreditiranja občanov s strani Eko sklada v obdobju 2008-2010 

Zap. 
št. 

Vrsta ukrepa Enote 2008 2009 2010 Skupaj 

1 zamenjava stavbnega pohištva [m
2
] 16.133 6.225 3.081 25.439 

2 toplotna izolacija ovoja stavb [m
2
] 148.265 57.910 20.529 226.704 

3 vgradnja sprejemnikov sonč. energ. [m
2
] 1.149 324 97 1.570 

4 kondenzacijski kotli [kW] 2.574 1.156 901 4.631 

5 kotli na biomaso [kW] 1.944 1570 483 3.997 

6 toplotne črpalke [kWt] 1.032 969 146 2.147 

7 nakup gospodinjskih aparatov* število 46 39 79 164 

8 avtomobili na hibridni pogon število 19 19 25 63 

 višina kreditov [mio EUR] 15,333 7,053 4,109 26,495 

 višina vključene subvencije [mio EUR] 2,405 1,087 0,997 4,489 

 višina priznanih naložb [mio EUR] 18,974 43,801 64,410 127,185 

 prihranek goriv oz. dalj. toplote [MWh/leto] 22.697 7.271 3.694 33.662 

 prihranek električne energije [MWh/leto] 0 0 0 0 

 prihranek primarne energije** [MWh/leto] 3.986 833 689 5.508 

* prihranek energije je upoštevan pri instrumentu »energijsko označevanje gospodinjskih aparatov« 

** prihranek primarne energije se računa pri vseh toplotnih črpalkah razen pri toplotnih črpalkah, ki so zamenjale električne grelnike 

vode 

4.1.2 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada za gospodinjstva 
(Instrumenti št. 1 do 4) 

Leto 2008 

Eko sklad je v maju leta 2008 objavil razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo 

obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb20 v višini 7,5 mio EUR, 

in sicer za: 

 solarne ogrevalne sisteme, 

 celovito obnovo obstoječih stanovanjskih stavb, v okviru katere se zahtevala izvedba treh 
ukrepov: 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) in 

 novogradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš (z razredom energijske učinkovitosti 
Qh ≤ 35 kWh/m2a). 

Leto 2009 

Eko sklad je v letu 2009 nadaljeval javni razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo 

obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, ki je bil objavljen v letu 

2008. Zaradi v letu 2009 zagotovljenih 4 mio EUR proračunskih sredstev je bila razpisana vsota 

povečana s 7,5 mio EUR na 11,5 mio EUR, razpis pa je bil tudi dopolnjen z nekaterimi posameznimi 
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ukrepi celovite energijske obnove obstoječe stanovanjske stavbe21. Na podlagi razširjenega javnega 

razpisa je bilo možno pridobiti nepovratna sredstva za sledeče namene oziroma ukrepe: 

 solarne ogrevalne sisteme, 

 celovito obnovo obstoječih stanovanjskih stavb, v okviru katere se zahtevala izvedba treh 
ukrepov: 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), 

 novogradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš (z razredom energijske učinkovitosti 
Qh ≤ 35 kWh/m2a), 

 vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, 

 celotno izolacijo fasade pri obnovi obstoječe stanovanjske stavbe in 

 zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. 

Leto 2010 

Eko sklad je v letu 2010 dodeljeval nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov 

energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na podlagi programa, ki ga je sprejela 

Vlada RS, na podlagi katerega so bili istočasno objavljeni trije javni pozivi 3SUB-OB10, 4SUB-OB10 in 

5SUB-OB1022. Skupaj je bilo razpisanih 18 mio EUR nepovratnih sredstev. V nadaljevanju so našteti 

vsi nameni in ukrepi, za katere je bilo možno pridobiti nepovratna sredstva v eno ali dvostanovanjskih 

stavbah ter posameznih stanovanjih: 

 vgradnja solarnega ogrevalnega sistema za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno 
ogrevanje, 

 vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje, 

 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,  

 zamenjava zunanjega stavbnega pohištva,  

 toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, 

 toplotna izolacija strehe oz. podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, 

 vgradnja sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, 

 gradnja ali nakup nove nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe in 

 nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem 
energijskem razredu. 

Poleg tega je bil istočasno objavljen poseben javni poziv 5SUB-OB10, ki je bil namenjen spodbujanju 

naložb v večstanovanjskih stavbah za naslednje ukrepe: 

 toplotno izolacijo fasade, 

 toplotno izolacijo strehe oziroma podstrešja, 

 zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih, 

 vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, 

 vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in 

 vgradnjo sistema delitve stroškov za toploto. 

Prav tako je Eko sklad v letu 2010 izplačeval nepovratna sredstva tudi občanom, ki so pravočasno in 

pravilno zaključili naložbe na podlagi javnega razpisa 1SUB-OB08, ki se je izvajal v letih 2008 in 2009. 
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Zbirni rezultati razpisov oziroma pozivov Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom v 

obdobju 2008-2010 so razvidni iz spodnje tabele, Tabela 4. 

Tabela 4: Učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom s strani Eko sklada v 
obdobju 2008-2010 

Zap. 

št. 
Vrsta ukrepa Enote 2008 2009 2010 Skupaj 

1 zamenjava stavbnega pohištva [m
2
] / 24.613 80.163 104.776 

2 toplotna izolacija ovoja stavb [m
2
] / 60.800 202.321 263.121 

3 celovita obnova stavb [m
2
 ogr. p.] 1.453 15.229 13.937 30.619 

4 gradnja nizkoenergijskih stavb [m
2
 ogr. p.] 180 4.486 16.196 20.862 

5 vgradnja sprejemnikov sonč. energ. [m
2
] 5.614 16.740 9.248 31.602 

6 kotli na biomaso [kW / 15.000 15.000 30.000 

7 toplotne črpalke – ogrevanje [kWt] / / 1.107 1.107 

8 toplotne črpalke - topla voda [kWt] / / 1.330 1.330 

 višina nepovratnih sredstev [mio EUR] 0,890 6,469 9,970 17,329 

 ocenjena višina naložb [mio EUR] 5,100 33,044 48,120 86,264 

 prihranek goriv oz. dalj. toplote [MWh/leto] 3.417 32.793 47.781 83.991 

 prihranek električne energije [MWh/leto] 0 0 431 431 

 prihranek primarne energije* [MWh/leto] 0 181 2.530 2.711 

* prihranek primarne energije se računa pri vseh toplotnih črpalkah razen pri toplotnih črpalkah, ki so zamenjale električne grelnike 

vode 

4.1.3 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Ministrstva za okolje in prostor za 
povečanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Instrumenta št. 1 in 2) 

Leto 2008 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2008 objavil razpis za finančne spodbude za investicije 

v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb23. Razpis v višini 190.000 EUR 

je bil namenjen spodbujanju energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb z najmanj 9 

stanovanji, 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, 

 toplotno zaščito večstanovanjskih stavb s pričetkom gradnje pred letom 1981. 

Leto 2009 

V oktobru 2008 je bilo objavljeno24 podaljšanje zgoraj omenjenega razpisa za finančne spodbude za 

investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb. Poleg tega so bila 

zagotovljena dodatna sredstva v višini 210.000 EUR iz proračuna RS za leto 2009. 
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Zbirni rezultati razpisa so za leti 2008 in 2009 razvidni iz spodnje tabele, Tabela 5. 

Tabela 5: Učinki dodeljevanja nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor 
gospodinjstvom za ukrepe v večstanovanjskih stavbah v letih 2008 in 2009 

Zap. 

št. 

Vrsta ukrepa Enote 2008 2009 Skupaj 

1 zamenjava stavbnega pohištva [m
2
] 1.002 884 1.886 

2 toplotna izolacija ovoja stavb [m
2
] 36.477 35.210 71.687 

3 sistemi za delitev in obračun stroškov za toploto [m
2
 ogr. p.] 91.000 162.080 253.080 

4 termostatski ventili in hidrav. uravnoteženje [m
2
 ogr. p.] 18.000 22454 40.454 

5 ukrep 3 in ukrep 4 skupaj [m
2
 ogr. p.] 27.600 0 27.600 

 višina nepovratnih sredstev [mio EUR] 0,191 0,210 0,401 

 ocenjena višina naložb [mio EUR] 1,60 2,82 4,42 

 prihranek goriv oz. daljinske toplote* [MWh/leto] 2.808 2.573 5.381 

* Prihranki energije, doseženi s sistemi delitve in obračuna stroškov za toploto ter z vgradnjo termostatskih ventilov in hidravličnega 

uravnoteženja ogrevalnih sistemov, so upoštevani pri instrumentu št. 6 (poglavje 4.1.7). 

4.1.4 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Ministrstva za okolje in prostor za 
povečanje rabe obnovljivih virov energije (Instrument št. 2) 

MOP je v marcu 2007 objavil javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo 

obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leto 2007 in 200825 v višini 2,9 mio EUR, od tega 1,2 mio 

EUR za leto 2007 in 1,9 mio EUR za leto 2008. 

Predmet javnega razpisa je bilo dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje izvedbe sledečih 

investicijskih ukrepov: 

 vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, 

 vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov, 

 vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo elektrike in 

 vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za 
kurilne naprave na polena, pelete in sekance. 

V letu 2008 so bile dodeljene nepovratne finančne spodbude za: 

 708 solarnih sistemov s skupno površino 4.493 m2 sprejemnikov sončne energije, 

 246 toplotnih črpalk, 

 6 fotovoltaičnih sistemov v skupni moči 8 kW, 

 300 kurilnih naprav na polena v skupni moči 8,2 MW, 

 137 kurilnih naprav na pelete v skupni moči 3,4 MW in 

 33 kurilnih naprav na sekance v skupni moči 1,4 MW. 
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Zbirni rezultati razpisa za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov 

energije v gospodinjstvih za leto 2008 so razvidni iz spodnje tabele, Tabela 6. 

Tabela 6: Učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud Ministrstva za okolje in prostor 
gospodinjstvom za izrabo OVE v letu 2008 

Zap. št. Vrsta ukrepa Enote 2008 

1 vgradnja sprejemnikov sončne energije [m
2
] 4.493 

2 toplotne črpalke število 246 

3 sončna elektrarna [kW] 8 

4 kotli na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci) [MW] 13 

 višina nepovratnih sredstev [mio EUR] 1,699 

 ocenjena višina naložb [mio EUR] 4,248 

 prihranek goriv oz. daljinske toplote [MWh/leto] 9.801 

 prihranek primarne energije* [MWh/leto] 2.395 

* prihranek primarne energije se računa pri vseh toplotnih črpalkah razen pri toplotnih črpalkah, ki so zamenjale električne grelnike vode 

4.1.5 Shema učinkovite rabe za gospodinjstva z nizkimi prihodki (Instrument št. 4) 

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

prihodki. Ta shema naj bi nudila tem gospodinjstvom 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. Poleg zmanjšanja porabe 

energije in stroškov za energijo ter zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida bi shema omogočila tudi 

zmanjšanje stroškov za zdravstvo in zagotovila odpiranje novih delovnih mest. 

MOP je v letu 2009 pripravil 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 navodilu Ministrstva za gospodarstvo (MG) je Eko sklad elemente sheme za gospodinjstva z 

nizkimi prihodki vključi v javni poziv 5SUB-OB1026, ki je bil namenjen spodbujanju naložb v 

večstanovanjskih stavbah. Ta poziv je predstavljen v poglavju 4.1.2.  

V tem pozivu je za vse naložbe znašala višina nepovratne finančne spodbude do 25 % priznanih 

stroškov naložbe. Višina finančne spodbude za socialno šibke občane, ki so predložili ustrezna 

dokazila, je znašala 100 % priznanih stroškov naložbe. V letu 2010 so bile finančne spodbude 

dodeljene dvem socialno šibkim gospodinjstvom.  

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. 
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Učinki te sheme so ovrednoteni v okviru vrednotenja pozivov Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih 

finančnih spodbud gospodinjstvom. 

4.1.6 Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav (Instrument št. 5) 

V obdobju 2008-2010 je bilo v teku izvajanje osmih izvedbenih predpisov o energijskem označevanju 

gospodinjskih aparatov in drugih naprav, ki imajo podlago v Direktivi 92/75/EGS o navajanju porabe 

energije gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk, in sicer za: električne hladilnike, zamrzovalnike in 

njihove kombinacije, gospodinjske pralne stroje, gospodinjske električne sušilne stroje, gospodinjske 

pralno-sušilne stroje, gospodinjske pomivalne stroje, žarnice in sijalke za uporabo v gospodinjstvu ter 

gospodinjske električne pečice in gospodinjske klimatske naprave. Poleg navedenih predpisov sta bili 

v izvajanju tudi dve uredbi EU, ki sta v celoti zavezujoči in se v Sloveniji neposredno uporabljata, in 

sicer za energijsko označevanje TV sprejemnikov in označevanje pnevmatik glede izkoristka goriva in 

drugih bistvenih parametrov. 

Omeniti velja še izvajanje Uredbe ES za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme, ki je 

bila prenovljena v letu 2008. Ta uredba določa pravila za program Skupnosti za označevanje 

energetske učinkovitosti za pisarniško opremo (računalniška oprema, fotokopirni stroji, tiskalniki 

itd.), kakor jih opredeljuje Sporazum z dne 20. decembra 2006 med vlado ZDA in Evropsko 

skupnostjo. 

Po podatkih o prodaji novih gospodinjskih aparatov v Sloveniji, pridobljenih od GfK Slovenija, se je v 

obdobju 2008-2010 nadaljeval trend nakupa aparatov z vedno večjo energetsko učinkovitostjo. 

Nakup gospodinjskih aparatov po posameznih energijskih razredih, prihranki električne energije 

zaradi zamenjave gospodinjskih aparatov in zmanjšanje emisij CO2 je za posamezna leta v obdobju 

2008-2010 razvidno iz spodnjih tabel (Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9).  

Tabela 7: Število gospodinjskih aparatov, kupljenih v letu 2008, in učinki zamenjave starih 
aparatov 

Vrsta gospodinjskega aparata A++ A+ A B C D Skupno 

Hladilniki  86  11.400  45.596 8.952 56 0 66.090 

Zamrzovalniki 889 11.744 13.308 3.377 826 0 30.144 

Pralni stroji 558 37.423 29.223 1.796 2.398 53 71.451 

Sušilni stroji 0 0 439 8.329 8.353 39 17.160 

Pomivalni stroji 0 25 31.627 422 250 0 32.324 

Prihranek električne energije  [MWh/leto] 18.685 

Zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 10.277 
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Tabela 8: Število gospodinjskih aparatov, kupljenih v letu 2009, in učinki zamenjave starih 
aparatov 

Vrsta gospodinjskega aparata A++ A+ A B C D Skupno 

Hladilniki  279  17.736  39.731 5.091 119 0 62.956 

Zamrzovalniki 1.336 12.854 13.402 2.860 177 0 30.629 

Pralni stroji 2.854 44.424 19.892 9 0 0 67.179 

Sušilni stroji 2.099 0 0 10.987 2.874 9 15.969 

Pomivalni stroji 59 440 29.815 346 179 18 30.857 

Prihranek električne energije [MWh/leto] 18.621 

Zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 10.242 

 
Tabela 9: Število gospodinjskih aparatov, kupljenih v letu 2010, in učinki zamenjave starih 

aparatov 

Vrsta gospodinjskega aparata A++ A+ A B C D Skupno 

Hladilniki  942  22.090  30.024 2.073 19 0 55.148 

Zamrzovalniki 1.435 11.704 8.841 1.808 1 0 23.789 

Pralni stroji 4.247 35.120 14.002 0 0 0 53.369 

Sušilni stroji 2.465 0 0 11.515 1.684 16 15.680 

Pomivalni stroji 101 1.950 27.543 329 99 1 30.023 

Prihranek električne energije [MWh/leto] 14,156 

Zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 7.787 

 

Pri izračunu prihrankov energije so bili upoštevani deleži novih aparatov, ki so zamenjali stare 

aparate. Ti deleži so odvisni od vrste aparata in se z leti spreminjajo. Največji so za zamrzovalnike 

(99 do 100 %), najmanjši pa za sušilne stroje (39 do 48 %). Ti deleži so izračunani iz modela na podlagi 

podatkov o novo kupljenih aparatih in prirastu skupnega števila aparatov. K tem prihrankom je v 

določeni meri pripomoglo tudi energijsko označevanje gospodinjskih aparatov.  

Z nakupom novih gospodinjskih aparatov v obdobju 2008-2010 in s tem z zamenjavo starih aparatov 

je letno prihranjenih okoli 51.464 MWh električne energije in doseženo zmanjšanje emisij CO2 za 

28.305 t.  

4.1.7 Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi v 
večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Instrument št. 6) 

Ta instrument je bil uveden z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona27. Ta 

zakon je s spremembami 94. člena Energetskega zakona uvedel obvezno delitev in obračun stroškov 

za toploto po dejanski porabi v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi 

posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema za ogrevanje. Stroški za ogrevanje in 

toplo vodo se obračunavajo v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote, določene z 

merilnimi napravami, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe. 

Delitev in obračun stroškov za toploto se izvaja po pravilniku, ki ga izda minister, pristojen za 
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energijo. Rok za vgradnjo merilnih naprav in uvedbo obvezne delitve in obračuna stroškov po 

dejanski porabi toplote je 1.10.2011. 

Z delitvijo in obračunom stroškov po dejanski porabi uporabniki stavb plačujejo stroške za toploto po 

porabi in so bolj motivirani, da porabo toplote za ogrevanje in pripravo tople vode prilagodijo svojim 

potrebam ter izvedejo ukrepe za zmanjšanje porabe in stroškov za energijo. Pričakujemo, da se bo s 

tem instrumentom brez večjih vlaganj lastnikov posameznih delov stavb poraba toplote v tem 

segmentu stavb zmanjšala za 20 do 30 odstotkov. 

Na podlagi 94. člena EZ je bil v januarju 2010 izdan Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za 

toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli28. Ta pravilnik določa način 

merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 

stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli. 

V letu 2010 je bil izdelan komunikacijski načrt in pripravljen javni razpis za izvedbo informacijske 

kampanje za delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi. 

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 letu 2010 

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

Podlaga za določanje prihrankov energije so bili podatki SURS iz ankete o stanju gospodinjstev, ki je 

bila izvedena v letu 2010, in podatkih raziskave energetske učinkovitosti REUS 2011. Po SURS znaša 

celotna površina večstanovanjskih stavb, ki imajo 4 ali več enot, 14,106 mio m2. Od vseh 

večstanovanjskih stavb ima 77,4 % centralno ogrevanje. Od teh stavb je 71,9 % priključenih na sistem 

daljinskega ogrevanja, ostale pa imajo lastno kotlovnico. Po REUS 2011 so delilniki stroškov toplote 

vgrajeni v 19 % večstanovanjskih stavb, 35 % večstanovanjskih stavb je opremljenih s termostatskimi 

ventili.  

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da so učinki tega instrumenta sledeči:  

 prihranek goriv oz. daljinske toplote: 54.204 MWh/leto, 

 zmanjšanje emisij CO2: 13.134 t/leto. 

V prihrankih energije v večstanovanjskih stavbah niso upoštevani prihranki toplote pri pripravi tople 

vode, poleg tega niso zajete poslovne stavbe. 

4.1.8 Energetsko-svetovalna mreža za občane (Instrument št. 7) 

V obdobju 2008-2010 je MOP oziroma MG nadaljeval z izvajanjem programa »Energetsko svetovanje 

za občane – ENSVET«, ki je namenjen svetovanju ter dvigu ozaveščenosti in informiranosti občanov 

za smotrno ravnanje z energijo. S programom se povečuje tudi interes za investiranje v ukrepe za 

učinkovito rabo in večjo uporabo obnovljivih virov energije.  

Program se izvaja preko mreže energetsko-svetovalnih pisarn, ki temelji na partnerstvu med državo 

in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Energetsko svetovanje, ki je za občane brezplačno, izvaja 

okoli 60 pooblaščenih svetovalcev v 36 svetovalnih pisarnah pod vodstvom in nadzorom Gradbenega 

inštituta ZRMK. Zadnja analiza učinkov delovanja energetsko-svetovalne mreže je bila izvedena v letu 

2009 na osnovi anketiranja občanov, ki so obiskali energetsko-svetovalne pisarne. Analiza je 

pokazala, da so občani, ki so po svetovanju izvedli zamenjavo posameznih elementov ovoja oziroma 
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energetsko sanacijo svojih stavb, zmanjšali porabo toplote za ogrevanje v povprečju za okoli 25 %. Po 

metodi za izračun prihrankov, ki so jih dosegla gospodinjstva z izvedbo ukrepov po pridobitvi nasveta 

v okviru programa ENSVET, znaša povprečni letni prihranek končne energije okoli 3,1 MWh/nasvet z 

zamikom okoli dveh let po izvedenem nasvetu. Pri določanju prihrankov je bilo upoštevano, da so 

nekatera gospodinjstva pridobila za investicije finančno spodbudo Eko sklada. 

Vrsta in obseg aktivnosti, ki so jih v tem obdobju opravili energetski svetovalci, je razvidna iz spodnje 

tabele, Tabela 10. Poleg tega se je v okviru permanentnega usposabljanja vsak svetovalec vsako leto 

udeležil enega do treh strokovnih seminarjev. 

Tabela 10: Vrsta, obseg aktivnosti in doseženi učinki programa ENSVET v obdobju 2008-2010 

Aktivnosti mreže ENSVET 2008 2009 2010 Skupaj 

število nasvetov s pisnimi poročili 6.065 6.159 6.381 18.605 

število krajših nasvetov > 10.000 > 12.000 > 15.000 > 37.000 

sodelovanje v RTV oddajah 260 160 220 640 

število predavanj 150 120 150 420 

število strokovnih člankov 310 201 268 779 

proračunska sredstva  [EUR/leto] 605.500 489.480 624.892 1.719.872 

prihranek končne energije*  [MWh/leto] 18.454 14.328 18.802 51.584 

zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 3.137 2.436 3.196 8.769 

* prihranek energije je zaradi zamika izvedbe izračunan na osnovi nasvetov, ki so bili izvedeni v obdobju 2006-2008 (število nasvetov s 
pisnimi poročili: 5973 v letu 2006, 4622 v letu 2007 in 6065 v letu 2008). 

 
Prihranek električne energije ter dodatna proizvodnja toplote in električne energije iz OVE ni 

ocenjena. 

4.2 Prihranki energije v terciarnem sektorju 

4.2.1 Krediti z ugodno obrestno mero Eko sklada za terciarni sektor (Instrument št. 8 do 
10) 

Leto 2008 

Eko sklad je v letu 2008 objavilo javni razpis za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

40 PO08A29 v višini 14 mio EUR, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. 

Na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je bilo mogoče pridobiti kredit za sledeče vrste 

naložb: 

 vgradnjo sodobnih naprav za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije, 

 postavitev oz. rekonstrukcijo naprav za proizvodnjo električne energije ali soproizvodnjo 
toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije, 

 postavitev oz. rekonstrukcijo naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije iz 
fosilnih goriv z visokim izkoristkom, 

 nakup vozil na električni ali hibridni pogon, 

 ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih, 
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 obnovo obstoječe javne razsvetljave, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek električne 
energije, 

 celovito obnovo obstoječih objektov in 

 naložbe v gradnjo novih nizko-energijskih objektov. 

Investitorji so lahko prejeli kredit v višini do 90 % priznanih stroškov naložbe. Zgornja omejitev 

posameznega kredita je bila 2 milijona EUR. Krediti so bili odobreni po pravilu »de minimis«. 

Obrestna mera kreditov je bila trimesečni EURIBOR +0,3 %. Odplačilna doba kreditov je bila največ 15 

let, lahko pa je vključevala enoletni moratorij na odplačilo glavnice. 

Za določitev prihrankov energije v letu 2008 z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za terciarni sektor 

so bile upoštevane v letu 2008 zaključene investicije v dveh organizacijah (vgradnja kondenzacijskih 

kotlov in toplotne črpalke zemlja/voda), za katere je bil v letu 2008 izplačan zadnji del kredita. 

Kreditirani sta bili investiciji na podlagi dveh razpisov za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih 

podjetnikov, ki sta bila objavljena v letih 2007 in 2008, in sicer: razpis 38PO07A30 in razpis 40PO08A. 

Leto 2009 

Eko sklad je v letu 2009 objavil javni poziv za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

42PO0931 v višini 20 mio EUR, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. Zaradi 

izjemno velikega zanimanja potencialnih kreditojemalcev je bila julija 2009 razpisana vsota povišana 

na 25 mio EUR. Razpis je bil zaključen 18. decembra 2009. 

Na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je bil poziv glede na leto 2008 razširjen z 

naložbami v pasivne objekte. 

Investitorji so lahko prejeli kredit v višini do 90 % priznanih stroškov naložbe. Zgornja omejitev 

posameznega kredita je bila 2 milijona EUR, najnižji kredit pa je lahko znašal 50.000 EUR. Krediti so 

bili odobreni po pravilu »de minimis«. Obrestna mera kreditov je bila trimesečni EURIBOR + 1 %. 

Odplačilna doba kreditov je bila največ 15 let, lahko pa je vključevala enoletni moratorij na odplačilo 

glavnice. 

Za določitev prihrankov energije v letu 2009 z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za terciarni sektor 

so bile upoštevane v letu 2009 zaključene investicije v 12 organizacijah, za katere je bil v letu 2009 

izplačan zadnji del kredita. Investicije so se nanašale na: energetsko sanacijo stavb, postavitev 

kotlovnic na lesno biomaso, vgradnjo sprejemnikov sončne energije in toplotnih črpalk, vgradnjo 

sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote, gradnjo nizkoenergijskih objektov, daljinsko 

hlajenje in zamenjavo dizelskih motorjev za pogon vlečnic. Kreditirane so bile investicije na podlagi 

treh razpisov za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so bili objavljeni v letih 2007, 

2008 in 2009, in sicer: razpis 38PO07A32, 40PO08A33 in poziv 42PO0934. 

Leto 2010 

Eko sklad je v aprilu 2010 objavil javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in 

zasebnikov 44PO1035 v višini 20 mio EUR, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. 
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Glede na to, da razpisana kreditna sredstva do zaključka javnega poziva niso bila razdeljena, je bil 

javni poziv podaljšan do 31. marca 2011. 

Na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je bilo mogoče pridobiti kredit za enake vrste 

naložb kot v letu 2009. 

Investitorji so lahko prejeli kredit v višini do 90 % priznanih stroškov naložbe. Zgornja omejitev 

posameznega kredita je bila 2 milijona EUR, najmanjši kredit pa je lahko znašal 50.000 EUR. Krediti so 

bili odobreni po pravilu »de minimis«. Obrestna mera kreditov je bila trimesečni EURIBOR + 1,5 %. 

Odplačilna doba kreditov je bila največ 15 let, lahko pa je vključevala enoletni moratorij na odplačilo 

glavnice. 

Za določitev prihrankov energije v letu 2010 z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za terciarni sektor 

so bile upoštevane v letu 2010 zaključene investicije v eni organizaciji (energetska sanacija stavbe), za 

katere je bil v letu 2010 izplačan zadnji del kredita. Kreditirane so bile investicije na podlagi javnega 

razpisa za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki je bil objavljen v letu 2008, in sicer: 

razpis 40PO08A36. Zbirni rezultati razpisov Eko sklada za kreditiranje organizacij iz terciarnega 

sektorja v obdobju 2008-2010 so razvidni iz spodnje tabele, Tabela 11. 

Tabela 11: Učinki kreditiranja organizacij iz terciarnega sektorja s strani Eko sklada v obdobju 2008-
2010 

  Enote 2008 2009 2010 Skupaj 

 višina kreditov [mio EUR] 0,320 6,268 0,253 6,841 

 višina vključene subvencije [mio EUR] 0,001 0,055 0,019 0,075 

 višina priznanih naložb [mio EUR] 0,402 13,419 0,483 13,304 

 prihranek goriv oz. dalj. toplote [MWh/leto] 809 4.998 202 6.009 

 zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 99 1.463 46 1.608 

4.2.2 Nepovratna sredstva iz Programa za razvoj podeželja (Instrument št. 9) 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Programa za razvoj podeželja za 

obdobje 2007-2013 (PRP) spodbuja tudi naložbe za izkoriščanje obnovljivih virov energije, in sicer v 3. 

osi z ukrepoma 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in 312-Podpore ustanavljanju in razvoju 

mikro podjetij. Bistvena razlika med njima je v tem, da se naložbe v sklopu ukrepa 311 izvajajo na 

kmetiji, naložbe v sklopu ukrepa 312 pa izven kmetije.  

V obdobju 2008-2010 je MKGP iz PRP sofinanciralo 65 projektov, pri katerih se obnovljivi viri 

(biomasa, sončna energija, vodna energija) izkoriščajo za proizvodnjo toplote oziroma električne 

energije. Največ je bilo naložb v fotovoltaične elektrarne (40). Skupna višina sredstev sofinanciranja 

je znašala 5,283 mio EUR. 

V tem poglavju je od 65 ovrednotenih samo 8 projektov izgradnje kotlovnic na lesno biomaso na 

kmetijah, ki proizvajajo toploto za lastne potrebe. Kotlovnice so bile podprte v sklopu ukrepa 311 v 

višini 263.741 EUR. Celotna vrednost naložb v te kotlovnice je znašala 699.543 EUR. Ocenjujemo, da 

so z vgradnjo osmih biomasnih kotlov s skupno kapaciteto 1,6 MW doseženi prihranki goriv v višini 

909 MWh/leto in znižane emisije CO2 za 191 t/leto. 
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Investicije v sisteme za proizvodnjo električne energije iz OVE so ovrednotene v okviru instrumenta 

št. 20 - Sistem zagotovljenih odkupnih cen (poglavje 4.5.4). Prihrankov energije s kotlovnicami na 

lesno biomaso, pri katerih se proizvedena toplota prodaja, pa v skladu z določili Direktive 2006/32/ES 

ne moremo upoštevati, ker ne gre za končno energijo. 

4.2.3 Energetsko upravljanje javnih stavb 

V letu 2010 je bilo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona37 z novim členom 

66.č uvedeno, da lahko Vlada RS za stavbe, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih 

lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in 

drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne 

skupnosti, sprejme letne cilje energetske učinkovitosti. To velja za stavbe s celotno uporabno tlorisno 

površino nad 500 m2. 

Za te stavbe morajo upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, 

cenah in količini porabljene energije. Pravilnik o obvezni vsebini, vrsti podatkov ter o načinu vodenja 

energetskega knjigovodstva, ki ga izda minister, pristojen za energijo, je v pripravi. 

Vlada RS je v juniju 2010 sprejela program Okoljsko učinkovita javna uprava s priporočili za ukrepe. Za 

koordinacijo in usmerjanje uvajanja tega programa je zadolžila Službo Vlade RS za podnebne 

spremembe. S tem se je tudi Slovenija pridružila številnim državam članicam EU in nekaterim 

mednarodnim organizacijam, ki so si zadale konkretne cilje, s katerimi nameravajo javni sektor 

postaviti za zgled učinkovite rabe energije, izdelkov in storitev, vedno večje rabe obnovljivih virov 

energije in okolju prijaznega ravnanja z odpadki in pitno vodo.  

Namen sprejetih priporočil je začeti sistematično uvajati okoljsko in energetsko upravljanje v vso 

državno upravo in pozneje ta proces razširiti na celotno javno upravo. Sprejeti ukrepi obsegajo: 

določitev ciljev za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje na ravni vseh državnih organov, uvajanje 

okoljskega upravljanja v posameznih organih, pripravo nabora priporočenih ukrepov za posamezne 

organe ter ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje za državne organe. Poleg tega bo pomembna 

koordinacija, prenos izkušenj in komunikacija med državnimi organi prek programa usposabljanja in 

spletnega mesta Slovenija znižuje CO2 (www.slovenija-co2.si). 

Po teh priporočilih je eden od prvih ukrepov uvedba energetskega knjigovodstva, na podlagi katerega 

se lahko z energetskim upravljanjem brez večjih vlaganj zmanjša porabo energije za okoli 10 %. 

Oktobra 2011 je bilo izvedeno prvo usposabljanje koordinatorjev iz državnih organov za izvajanje 

projekta okoljsko učinkovite državne uprave. Poleg tega se je izvedel javni razpis za spletno 

energetsko knjigovodstvo, ki se je v več organih že začelo uvajati. V teku so tudi druge aktivnosti, v 

programu pa sodeluje že 11 organov državne uprave.  

Največ konkretnih rezultatov je bilo doseženih v srednjih šolah, v katerih Ministrstvo za šolstvo in 

šport ob sodelovanju Šolskega centra Velenje izvaja energetsko knjigovodstvo v 40 stavbah z 

ogrevano površino okoli 200.000 m2. Poraba energije za ogrevanje, ki je na začetku znašala okoli 

18.000 MWh/leto, se je znižala za 11 % oziroma za 1.980 MWh/leto. 

V samoupravnih lokalnih skupnostih so pričele z uvajanjem energetskega knjigovodstva in 

energetskega upravljanja lokalne energetske agencije, še posebej agencija ENERGAP v MO Maribor, 

agencija KSSENA v MO Velenje in agencija LEAD v Krškem. Tako so na primer v MO Maribor v 

energetsko knjigovodstvo vključene 103 javne stavbe z 282.616 m2 ogrevane površine. Poraba 
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energije za ogrevanje, ki je pred uvedbo energetskega upravljanja znašala 21.790 MWh/leto, se je z 

uvedbo energetskega upravljanja, ki temelji na energetskem knjigovodstvu, znižala za okoli 12 % 

oziroma za 2.615 MWh/leto.  

4.2.4 Zeleno javno naročanje (Instrument št. 11) 

Vlada RS je v maju 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 - da se do leta 2010 kar 50 % javnih naročil odda z uporabo meril in pogojev za 

zelena javna naročila. Za doseganje ciljev določa akcijski načrt vrsto ukrepov, med drugim tudi 

sprejem Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v zaključni fazi priprave. Na predlog besedila 

uredbe je bilo med javno razpravo in medresorskim usklajevanjem podanih veliko pripomb, ki jih 

Ministrstvo za finance še preučuje. Poleg tega so bili med tem časom sprejeti oziroma spremenjeni 

tudi nekateri predpisi EU, ki jih je potrebno upoštevati v besedilu uredbe in njenih prilog.  

Z Uredbo o zelenem javnem naročanju bodo opredeljene minimalne okoljske zahteve in priporočila 

za 10 skupin izdelkov, storitev in gradenj, in sicer za: električno energijo, živila in gostinske storitve, 

elektronsko pisarniško opremo, pisarniški papir, belo tehniko, aparate in druge izdelke, ki so označeni 

z energijskimi nalepkami, gradnjo, prenovo stavb in prostorov, zunanjo razsvetljavo, pohištvo, čistila 

in storitve čiščenja ter osebna in transportna vozila ter prevozne storitve. 

Glede na zahtevnost tematike, ki jo uredba obravnava, in raznolikost področij, na katere le-ta posega, 

se je priprava besedila uredbe časovno zavlekla, vendar bo po pričakovanjih uredba sprejeta do 

konca letošnjega leta. Večji del pripomb, podanih v medresorskem usklajevanju in javni razpravi, se 

nanaša na prilogo 6 uredbe, ki določa okoljske zahteve za gradnje. Ta priloga je tudi najobsežnejša in 

ključna prav z vidika energetske učinkovitosti, saj se nanaša na več faz gradbenega projekta oz. 

gradnje (idejna zasnova, projektiranje ter redno in investicijsko vzdrževanje), zajema velike in 

dolgoročne investicije ter predstavlja velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki 

so v lasti ali pa jim ima v najemu javni sektor. Poleg tega je za področje energetske učinkovitosti 

ključnega pomena tudi zeleno javno naročanje zunanje razsvetljave, cestnih vozil, gospodinjskih 

aparatov in elektronske pisarniške opreme. 

Z Uredbo o zelenem javnem naročanju bo v slovenski pravni red prenesen del Direktive 2006/32/ES, 

ki se nanaša na obveznost držav članic, da javni sektor prevzame izvedbo vsaj dveh ukrepov s 

seznama v prilogi VI Direktive 2006/32/ES, med katerimi je tudi obvezen nakup energetsko učinkovite 

opreme in vozil. Poleg tega bo s to uredbo prenesena tudi Direktiva 2009/33/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za 

cestni prevoz, od katerih se pričakujejo neposredni učinki na izboljšanje energetske učinkovitosti 

javnega sektorja. Direktiva 2009/33/ES bo v naš pravni red prenesena tako, da bodo morali javni 

naročniki pri nakupu cestnih vozil upoštevati tudi eksterne stroške in vidik energetske učinkovitosti 

(poraba goriva). 

V skladu z zahtevami Direktive 2009/33/ES je bilo v letu 2010 izvedeno skupno javno naročilo za 

nakup avtomobilov. Ta postopek je za potrebe državnih organov v izvedlo Ministrstvo za javno in 

predstavlja primer dobre prakse. V postopku oddaje javnega naročila je bila namreč uporabljena 

metodologija ocene stroškov v življenjskem krogu, ki omogoča nakup energetsko učinkovitejših in 

okoljsko prijaznejših vozil.  

Iz statističnih podatkov o javnih naročilih izhaja, da je bilo v letu 2010 oddanih 334 zelenih javnih 

naročil v skupni vrednosti 203,92 mio EUR. Delež zelenega javnega naročanja v letu 2010 je znašal 
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11,23 % vrednosti vseh javnih naročil oz. 8,46 % vseh postopkov javnega naročanja. V primerjavi z 

letom 2009 se delež zelenega javnega naročanja glede na vrednost javno-naročniških pogodb ni 

povečal, glede na število izvedenih postopkov pa se je povečal za 0,87 odstotne točke. 

4.3 Prihranki energije v industriji (Instrument št. 12) 

4.3.1 Krediti z ugodno obrestno mero Eko sklada za industrijo 

Leto 2008 

Eko sklad je v letu 2008 objavil javni razpis za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

40PO08A v višini 14 mio EUR, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. Predstavitev 

tega razpisa je podana pod tč. 4.2.1. 

Za določitev prihrankov energije v letu 2008 z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za industrijo so bile 

upoštevane v letu 2008 zaključene investicije, za katere je bil v letu 2008 izplačan zadnji del kredita. 

Kreditirane so bile investicije v 5 organizacijah na podlagi treh razpisov za kreditiranje pravnih oseb in 

samostojnih podjetnikov, ki so bili objavljeni v letih 2006, 2007 in 2008, in sicer: razpis 35PO06A38, 

razpis 38PO07A39 in razpis 40PO08A40. Investicije so se nanašale na: energetsko sanacijo stavbe, 

postavitev kotlovnice na lesno biomaso, vgradnjo kondenzacijskega kotla, postavitev 

kogeneracijskega sistema, vgradnjo toplotne črpalke in optimizacijo tehnoloških procesov. 

Leto 2009 

Eko sklad je v letu 2009 objavil javni poziv za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

42PO09 v višini 25 mio EUR, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. Predstavitev 

tega poziva je podana pod tč. 4.2.1. 

Za določitev prihrankov energije v letu 2009 z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za industrijo so bile 

upoštevane v letu 2009 zaključene investicije v 4 organizacijah, za katere je bil v letu 2009 izplačan 

zadnji del kredita, in sicer v okviru javnih razpisov oziroma poziva za kreditiranje pravnih oseb in 

samostojnih podjetnikov, ki so bili objavljeni v letih 2007, 2008 in 2009, in sicer: razpis 38PO07A41, 

40PO08A42 in poziv 42PO0943. Izvedeni so bili sledeči ukrepi: gradnja nizkoenergijske poslovne stavbe, 

obnova stare in gradnja nove nizkoenergijske proizvodne hale, postavitev kotlovnice na lesno 

biomaso in rekonstrukcija silosov za apno. 

Leto 2010 

Eko sklad je v letu 2010 objavil javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in 

zasebnikov 44PO1044 v višini 20 mio EUR, namenjenih kreditiranju različnih naložb v varstvo okolja. 

Glede na to, da razpisana kreditna sredstva do zaključka javnega poziva niso bila razdeljena, je bil 

javni poziv podaljšan do 31. marca 2011. Predstavitev tega poziva je podana pod tč. 4.2.1. 
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Za določitev prihrankov energije v letu 2010 z dodeljevanjem kreditov Eko sklada za industrijo so bile 

upoštevane v letu 2010 zaključene investicije v 7 organizacijah, za katere je bil v letu 2010 izplačan 

zadnji del kredita in sicer v okviru dveh javnih pozivov za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih 

podjetnikov ter zasebnikov 42PO0945 in 44PO10. Izvedeni so bili sledeči ukrepi: gradnja 

nizkoenergijskih poslovnih stavb, energetska sanacija stavbe v nizkoenergijski razred, postavitev 

kotlovnice na lesno biomaso, postavitev kotlovnice na lesno biomaso in daljinskega ogrevanja 

stanovanjske soseske, vgradnja kotla na lesno biomaso z zgorevanjem v fluidiziranem sloju.  

Zbirni rezultati razpisov Eko sklada za kreditiranje organizacij iz industrije v obdobju 2008-2010 so 

razvidni iz spodnje tabele, Tabela 12. 

Tabela 12: Učinki kreditiranja organizacij iz industrije s strani Eko sklada v obdobju 2008-2010  

  Enote 2008 2009 2010 Skupaj 

 višina kreditov [mio EUR] 1,269 3,700 2,707 7,676 

 višina vključene subvencije [mio EUR] 0,032 0,024 0,195 0,251 

 višina priznanih naložb [mio EUR] 1,682 7,746 4,983 14,411 

 prihranek goriv oz. dalj. toplote [MWh/leto] 607 7.732 8.543 16.882 

 prihranek električne energije [MWh/leto] 19 0 0 19 

 poraba obnovljivih virov energije [MWh/leto] 314 11.968 5.932 18.214 

 zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 81 717 899 1.697 

4.3.2 Nepovratne finančne spodbude iz Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture 

V obdobju 2008-2010 se je pričela izvajati razvojna prioriteta Trajnostna raba energije (TRE), ki je del 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP 

ROPI). Sredstva za izvajanje operativnega programa so v višini 85 % zagotovljena iz evropskega 

kohezijskega sklada, preostali del pa iz državnega proračuna. Namen izvajanja TRE je povečanje 

energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju ter znatno povečanje obsega 

okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in iz sistemov soproizvodnje toplote 

in električne energije (kogeneracije). 

V sklopu prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo sta bila objavljena dva 

razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso46.  

Predmet prvega javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov 

vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso za leti 2009 in 2010. Finančno spodbudo so lahko 

pridobile pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki, društva in ustanove. Za 

sofinanciranje naložb je bilo na voljo 3 milijone EUR nepovratnih sredstev. 

Nepovratne finančne spodbude je bilo mogoče pridobiti za: vgradnjo kotlovske naprave na lesno 

biomaso moči od 150 kW do 5 MW in za posodobitev mikro sistema daljinskega ogrevanja. Vrednost 

naložbe je morala znašati najmanj 70.000 EUR (brez DDV). Finančna spodbuda v obliki nepovratnih 

sredstev za izvedbo posamezne naložbe je lahko znašala, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov 

naložbe, največ 30 % za velika podjetja, 35 % za srednja podjetja, 40 % za mikro/mala podjetja ter 

društva in ustanove. Finančna spodbuda je lahko znašala največ 200.000 EUR.  
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Predmet drugega javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov 

vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso za leti 2010 in 2011. Za sofinanciranje naložb je bilo na 

voljo 4,4 milijona EUR nepovratnih sredstev. Za razliko od prvega razpisa je bilo mogoče pri drugem 

razpisu pridobiti nepovratna sredstva tudi za solarni sistem za pripravo tople vode, ki je namenjen za 

pripravo tople sanitarne vode v poletnem času, ob pogoju, da izraba solarne energije kot dodatnega 

vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti proizvodnje toplote. Vrednost naložbe je morala znašati 

najmanj 45.000 EUR (brez DDV). Ostali pogoji so bili enaki kot pri prvem razpisu. 

Na osnovi teh razpisov so bile v letih 2009 in 2010 dodeljene nepovratne finančne spodbude za 

vgradnjo biomasnih kotlov s skupno močjo 30,9 MW. 

Glavni rezultati obeh razpisov so za leti 2009 in 2010 zbrani v spodnji tabeli, Tabela 13.  

Tabela 13: Učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud iz OP ROPI za organizacije iz 
industrije za biomasne kotle v letih 2009 in 2010 

 Enote 2009 2010 Skupaj 

Moč kotlov na lesno biomaso [MW] 11,6 19,3 30,9 

Višina nepovratnih sredstev [mio EUR] 1,021 1,765 2,786 

Ocenjena višina naložb [mio EUR] 3,138 6,353 9,491 

Prihranek goriv [MWh/leto] 7.830 22.140 29.970 

Poraba obnovljivih virov energije [MWh/leto] 23.458 66.503 89.961 

Zmanjšanje emisij CO2 [t/leto] 4.975 16.100 21.075 

4.4 Energetska učinkovitost v prometu 

4.4.1 Promocija konkurenčnosti javnega potniškega prometa (Instrument št. 13) 

V okviru instrumenta št. 13 Promocija konkurenčnosti javnega potniškega prometa je bilo težišče del 

na izvajanju projekta Integrirani javni potniški promet (IJPP). S projektom IJPP se zasleduje cilj 

spodbujanja razvoja javnega potniškega prometa tako, da bo ta konkurenčen uporabi osebnega 

avtomobila. Glede na to, da je uporaba javnega prevoza energetsko bolj učinkovita od uporabe 

osebnega vozila, je to dolgoročno morda najpomembnejši ukrep v pristojnosti Ministrstva za promet 

ne samo za učinkovitejšo rabo energije, ampak tudi za zagotavljanje dolgoročnega zagotavljanja 

mobilnosti. 

Projekt se je pričel izvajati v letu 2007 s prvimi preliminarnimi študijami. V letu 2008 so bile izdelane 

strokovne podlage za tarifni in conski sistem. V letu 2009 so bile vzpostavljene pravne podlage za 

samo integracijo. Tega leta so bile izvedene priprave na izvedbo javnega razpisa za ekonomsko 

analizo con in informacijski portal. Razpisa sta bila objavljena in 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 RRA Ljubljanske 

urbane regije. Delo poteka na vzpostavljanju povezav vseh treh nivojev (država, regija, mesto) ter na 

pripravi strokovnih podlag za javne razpise. 

V letu 2010 se je pričela izvajati vrsta nalog za učinkovito uvajanje IJPP: na področju sistema 

izobraževanja (razvoj študijskih programov), na področju urejanja prostora (konkretizacija mestnih 
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prometnih načrtov idr.) in na področju informiranja (celoten sklop obveščanja in ozaveščanja 

javnosti). 

Poraba proračunskih sredstev je znašala: 170.400 EUR v letu 2008, 211.600 EUR v letu 2009 in 30.000 

EUR v letu 2010. 

V letu 2010 so bili izdatki načrtovani v višini 2,270 mio EUR, vendar pa je prišlo do zakasnitve pri 

izvedbi predvidenih nalog zaradi nujnega predhodnega razreševanja zapletenih pravno-sistemskih 

vprašanj povezanih s prehodom na IJPP. 

Projekt IJPP se bo zaključil leta 2013. 

4.4.2 Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (Instrument št. 14) 

Uvodoma je potrebno poudariti, da je znotraj trajnostnega tovornega prometa poseben problem 

učinkovitost rabe energije v tranzitnem cestnem blagovnem prometu, ki se povečuje oz. zmanjšuje v 

tesni povezavi z gospodarskim razvojem na območjih, ki jih napajajo tranzitni koridorji. V primeru 

Slovenije sta to V. in X. koridor. Dolžna je tudi spoštovati prevzeta mednarodno zavezujoča pravila EU 

in drugih mednarodnih povezav (Alpska konvencija, CEMT idr.). 

Prometno politično je cilj učinkovite rabe energije tesno povezan z vzpostavitvijo realnih alternativ 

cestnemu blagovnemu prometu; tako je npr. železnica alternativa cestnemu prevozu le v primeru, če 

je vsaj enako hitra, fleksibilna in cenejša. Če temu ni tako, ne moremo govoriti o resni alternativi, 

ampak samo o drugi, nekonkurenčni obliki prevoza. Ni dvoma, da je prevoz blaga po železnici in 

morju energetsko učinkovitejši, vendar pa mora biti alternativa dejansko vzpostavljena na celotni 

poti prevoza. Ne gre torej za cilj, ki je dosegljiv samo v okviru ene države in še manj za cilj, ki ga je 

mogoče uresničiti v kratkem časovnem razdobju. 

Slovenija sledi ciljem somodalnosti in na podlagi ter v okviru Resolucije o prometni politiki pripravlja 

ustrezne strateške dokumente tudi za področji pomorstva in železnic. V okviru proračuna za leti 2010 

in 2011 je bilo prvič v zgodovini samostojne Slovenije zagotovljenih več sredstev za izgradnjo in 

posodobitev železnic kot za avtocestni program. Do vzpostavitve resnih alternativ cestnemu 

tranzitnemu prometu lahko Slovenija samo omejeno ukrepa z izboljšanjem okoljskih karakteristik 

domačega parka tovornih vozil in z uvajanjem dodatnih mehanizmov za tranzitni promet, kot so 

ostrejši nadzor, dražje cestnine, deloma tudi višja cena goriv.  

V letu 2009 je Ministrstvo za promet v okviru javnega razpisa za nepovratne finančne pomoči za 

nabavo okolju prijaznejših težkih tovornih vozil, ki ga je po pooblastilu ministrstva izvedel Eko sklad, 

dodelilo finančno pomoč za nakup 1.122 vozil z motorjem EURO 5. Nepovratna sredstva so bila 

razdeljena v višini 4 mio EUR. Po podatkih Eko sklada so se emisije NOx v ozračje zmanjšale za 666 t na 

leto.  

Med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevozniškega sektorja je bil v avgustu 2009 

podpisan Sporazum o sistemskih prilagoditvah na področju avtoprevozniškega sektorja za 

zmanjševanje posledic gospodarske in finančne krize. Ena izmed zavez sporazuma je bila tudi 

nadgradnja cestninskega sistema za vozila cestninskih razredov R3 in R4 in s tem zagotovitev 

možnosti obračunavanja prilagoditev višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila. Zaveza je 

bila realizirana s 1. 1. 2010 in predstavlja pomembno spodbudo pri zagotavljanju trajnostnega 

tovornega prometa v Republiki Sloveniji. 
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Z vidika učinkovite rabe energije je mogoče z varčno vožnjo v sorazmerno kratkem času doseči velike 

prihranke. Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru je sodelovala v mednarodnem projektu 

»RECODRIVE«, ki je potekal v okviru programa »Inteligentna energija - Evropa«. Projekt se je pričel v 

oktobru 2007 in trajal 30 mesecev. Namen projekta »RECODRIVE« je bil s pomočjo usposabljanja 

zaposlenih preizkusiti in uvesti možne rešitve za energetsko varčno vožnjo in upravljanje voznega 

parka ter podjetja spodbuditi k trajni in sistematični uporabi tovrstnih ukrepov. Ciljna skupina 

projekta so bila prevozniška podjetja kakor tudi podjetja, ki se ob svojem osnovnem poslanstvu 

ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov. Projekt je pokazal, da je možno tekom usposabljanja 

zmanjšati porabo goriva za okoli 8 %, v obdobju 6 mesecev po usposabljanju pa se prihranek goriva 

zmanjša na okoli 5 %. Uspešnost doseganja prihrankov na daljše časovno obdobje je odvisna od 

zmožnosti podjetij, da svoje zaposlene ustrezno motivirajo. 

Fakulteta za gradbeništvo skupaj z nekaterimi slovenskimi podjetji razvija sistem zajemanja podatkov 

o vozilu in njihovo analizo, ki na uporabniku prijazen način prikaže in oceni skladnost načina uporabe 

analiziranega vozila (oziroma slog vožnje voznika) z načeli ekonomične vožnje. Takšen enostaven 

kazalnik bo omogočil podjetjem nagrajevanje voznikov za ekonomično vedenje, obenem pa ga je 

možno uporabiti za določanje najpogostejših napak, ki se pojavljajo med vožnjo. Le tako bodo 

podjetja lahko ciljno opozarjala svoje voznike in jim pomagala k bolj učinkoviti vožnji in manjši porabi 

goriva ter posledično zmanjšanim emisijam CO2. 

V izvajanju je študija CAFT (Tovorni promet preko Alp), na podlagi katere pričakujemo konkretne 

podatke o tranzitnih prometnih tokovih skozi Slovenijo. Ti podatki bodo pomembno vodilo pri 

nadaljnjem načrtovanju ukrepov za zagotavljanje trajnostnega tovornega prometa. Poraba 

proračunskih sredstev za to študijo je v letu 2010 znašala 37.285 EUR. 

4.4.3 Povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil (Instrument št. 15) 

Obveščanje potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil 

V letu 2008 je bil izveden nadzor nad izvajanjem Pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi 

goriva in emisijah CO2 iz novih osebnih vozil47. Glede na določbe pravilnika je moral prodajalec 

oziroma dobavitelj novih osebnih avtomobilov na prodajnih mestih ustrezno označiti vse nove 

modele avtomobilov z oznakami, ki kupcu ponujajo informacije o rabi goriva in specifičnih emisijah 

CO2. Poleg omenjenih oznak je morala biti informacija o rabi goriva in specifičnih emisijah CO2 

zapisana tudi na vseh promocijskih prospektih, plakatih in zaslonih. S tem pravilnikom je bila v 

slovenski pravni red prenesena Direktiva 1999/94/ES o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva 

in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil.  

Inšpekcijski nadzor je pokazal, da prihaja do kršitev določil omenjenega pravilnika pri dobaviteljih in 

prodajalcih novih osebnih vozil. Zaradi sprememb Zakona o varstvu okolja od leta 2006 ni bilo več 

mogoče izrekati glob na podlagi omenjenega pravilnika.  

Ministrstvo za okolje in prostor je zato pripravilo uredbo, ki je nadomestila zgoraj omenjeni pravilnik. 

Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu 

novih osebnih vozil48, je bila sprejeta 15. 10. 2010, v veljavo pa je stopila 18. 5. 2011. Namen uredbe 

je ozaveščanje potrošnikov, z njo pa želimo spodbuditi zavest, da sta pri nakupu vozila pomembna 

tudi poraba goriva in emisije CO2. Uredba vsebuje tudi kazenske določbe. Dolgo prehodno obdobje je 
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bilo potrebno, da so dobavitelji imeli dovolj časa za pripravo oglaševalskega materiala in za izdelavo 

priročnika o varčni porabi goriva in emisijah CO2.  

V prilogi uredbe se nahaja predlog oznake, ki bo podajala emisije CO2 za posamezne modele vozil. 

Predlagana oblika oznake je že v uporabi v drugih evropskih državah. Na podlagi uredbe so dobavitelji 

dolžni pripraviti enotni priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO2, v katerem bodo potrošniki 

našli seznam vseh novih avtomobilov, ki so na trgu v Sloveniji skupaj s podatki o porabi goriva in 

emisijah CO2, vseboval pa bo tudi nasvete o ekonomični vožnji in razlago o tem, zakaj so toplogredni 

plini skupaj s CO2 tisti, ki povzročajo podnebne spremembe.  

Uredba predvideva, da se v vsem promocijskem gradivu (letaki, reklame, plakati, elektronski 

mediji,…) jasno in sorazmerno z ostalim tekstom (vsaj 10% oglaševalske površine) navede porabo 

goriva in emisije CO2 iz novih avtomobilov, ki so naprodaj v Sloveniji.  

Ocenjujemo, da je bilo zaradi izvajanja zgoraj omenjenega pravilnika in uredbe v obdobju 2008-2010 

prihranjenih 44,990 GWh/leto. Del teh prihrankov lahko pripišemo tudi Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila, ki je opisan v nadaljevanju.  

Diferenciacija davka na osebna vozila glede na emisije CO2 

V zvezi z nalogo, ki jo določa AN URE 1, da je potrebno diferencirati davek na osebna vozila glede na 

emisije CO2 oz. da se poveča energetska učinkovitost teh vozil, je v mesecu marcu 2010 začel veljati 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila49. Spremembe se nanašajo 

tudi na določitev davčne stopnje za osebna motorna vozila glede na izpust CO2 in razlikovanje med 

bencinskim gorivom in utekočinjenim naftnim plinom na eni strani ter dizelskim gorivom na drugi 

strani. Z upoštevanjem EURO standardov, drugih onesnaževal, kot so trdni delci – PM10 in žveplovi 

oksidi-NOx ter pomanjkanjem podatka o izpustu CO2 za motorna vozila z dizelskim pogonom, so 

osnovne davčne stopnje dodatno povečane. Prav tako so v obdavčitev motornih vozil vključena tudi 

motorna kolesa in kolesa z motorjem. Obenem je ukinjena obdavčitev rabljenih motornih vozil, ki so 

bila v Sloveniji že registrirana. 

Ocenjujemo, da so spremembe davčne zakonodaje vplivale na nakup okolju bolj prijaznih motornih 

vozil. Skupno število registriranih osebnih motornih vozil je bilo v letu 2010 večje kot v 2009, ob tem, 

da se je znižalo število registriranih osebnih motornih vozil z višjimi izpusti CO2 in zvišalo število 

registriranih motornih vozil z nižjimi izpusti CO2 (Tabela 14). 
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Tabela 14: Število prvič registriranih osebnih motornih vozil v Sloveniji glede na izpust CO2  
(samo bencinski in dizelski pogon) 

 2009 2010 

izpust CO2 [g/km] bencin dizel bencin dizel 

do 110 407 386 1.006 1.696 

nad 110 do 120 925 3.056 1.194 6.388 

nad 120 do 130 1.656 3.621 5.547 3.819 

nad 130 do 150 14.998 9.077 19.476 10.467 

nad 150 do 170 10.003 10.041 8.827 7.734 

nad 170 do 190 3.641 4.213 3.038 3.212 

nad 190 do 210 1.271 2.038 807 1.800 

nad 210 do 230 648 1.643 312 837 

nad 230 do 250 206 781 98 354 

nad 250 420 533 241 251 

SKUPAJ 34.175 35.389 40.546 36.558 

ni podatka 1.366 2.764 145 120 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 

Prihodki iz naslova davka od prometa motornih vozil v državnem proračunu so znašali 71,444 mio 

EUR v letu 2008, 40,860 mio EUR v letu 2009 in 40,068 mio EUR v letu 2010. 

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu 

V letu 2008 sta bila izdana Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu50 in Uredba o 

načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu51. Uredba določa pri 

tovornih vozilih in avtobusih višino letne dajatve tudi v odvisnosti od emisijske stopnje pogonskega 

motorja, ki pa ne upošteva emisije CO2. 

V letu 2009 je bil pripravljen predlog sprememb zgoraj navedene uredbe, ki je določal 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. 

V letu 2008 je bilo iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem promet zbrano 109,7 mio EUR, 

v letu 2009 108,81 mio EUR in v letu 2010 109,20 mio EUR. 

4.4.4 Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja 
(Instrument št. 16) 

Projekti za izvedbo državnih kolesarskih povezav se izvajajo v okviru proračuna, ki ga RS namenja 

Direkciji RS za ceste (DRSC). Po sprejetju Zakona o javnih cestah v letu 1997 so se pojavile večje 

zahteve za tehnično in normativno ureditev državnega kolesarskega omrežja. DRSC je bila dodeljena 

obveznost, da opravlja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge, 

določene z zakonom, ki se nanašajo na načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo državnega 

kolesarskega omrežja.  
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V prvi fazi je bilo potrebno informirati in dvigniti ozaveščenost o pomembnosti tovrstnih projektov 

ter pripravljati analitične, planske in tehnične podlage za razvoj na tem področju. Izdelan je bil 

osnutek strategije razvoja državnega kolesarskega omrežja, navodila za projektiranje kolesarskih 

površin ter model kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih potrebnih vlaganj za izgradnjo 

celotnega omrežja. Strateško je bil razdelan potek omrežja v celotnem obsegu okoli 2700 km povezav 

in osnutek kategorizacije DKP. 

V letu 1999 sta se v proračun uvrstila prva dva tovrstna KOLE projekta, in sicer KOLE: MMP Rateče-

Kranjska Gora-Jesenice in KOLE: MMP Vič-Dravograd-Trbonje. Novi odseki tovrstnih projektov, ki so 

dajali značaj potovalno-turističnih in športnih kolesarskih povezav, so naleteli na zelo dober odziv.  

V letu 2011 je znotraj proračuna DRSC trenutno aktivnih 18 izključno kolesarskih projektov. Od tega 

je šest projektov sofinanciranih iz strukturnih skladov EU. Poleg samostojnih kolesarskih projektov se 

izvajajo kolesarske površine tudi v okviru ostalih skupinskih projektov, ki jih ima DRSC v seznamu 

svojih aktivnosti (npr. ureditev cest skozi naselja ter ostale rekonstrukcije). 

Kljub nenehnem pomanjkanju sredstev, ki jih DRSC potrebuje za izvedbo vseh ostalih aktivnosti, se 

sredstva za kolesarske projekte počasi povečujejo. V letu 2008 je bilo porabljenih 1,259 mio EUR, v 

letu 2009 1,904 mio EUR in v letu 2010 3,314 mio EUR oziroma skupno 6,477 mio EUR. Po podatkih 

Ministrstva za promet se bodo sredstva povečevala tudi v obdobju 2011-2013. 

4.5 Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji 

4.5.1 Predpisi za energetsko učinkovitost stavb (Instrument št. 17) 

Aktivnosti v zvezi s predpisi za energetsko učinkovitost stavb so bile v obdobju 2008-2010 povezane 

predvsem s prenosom in izvajanjem Direktive 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb in njene 

naslednice - Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev). 

Minimalne zahteve za energetsko učinkovitost stavb in metodologija izračuna energetskih 

karakteristik stavb 

MOP je v letu 2010 na podlagi Zakona o graditvi objektov in v skladu z določili Direktive 2010/31/EU 

sprejel nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah52, ki je nadomestil Pravilnik o toplotni zaščiti 

in učinkoviti rabi energije v stavbah53. Pravilnik obravnava novogradnje, rekonstrukcije, pa tudi vse 

vrste investicijskih del, ki posegajo na dele stavbe, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost.  

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

področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in 

razsvetljave v stavbah, in način izračuna projektnih energijskih karakteristik stavbe. Pri prenovi delov 

stavbe se ta pravilnik uporablja smiselno ob upoštevanju zunanjih klimatskih in lokalnih razmer ter 

notranjih klimatskih zahtev in stroškovne učinkovitosti, in sicer pri vseh sistemih, podsistemih in 

elementih, ki vplivajo na učinkovito rabo energije v stavbah in se prenavljajo. 

Določila pravilnika, s katerimi se povečuje energetska učinkovitost stavb, so:  

 upoštevanje celotne življenjske dobe stavbe, njene namembnosti, klimatskih podatkov, 
materialov konstrukcije in ovoja, lege in orientiranost ter arhitekturne zasnove stavbe, 
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 mejne vrednosti za toplotno zaščito ovoja stavbe, zahteve za sisteme ogrevanja, hlajenja, 
prezračevanja, priprave tople vode, obravnava energijskih vidikov razsvetljave v stavbi, 

 določitev največjih dovoljenih potreb za ogrevanje in hlajenje ter največje dovoljene 
porabe končne oziroma primarne energije, minimalnih toplotnih karakteristik gradbenih 
elementov za nove stavbe ali stavbe, ki se rekonstruirajo. Uvedeno je postopno 
zniževanje teh mejnih vrednosti s pragom v letu 2015; 

 strožje energijske zahteve za javne stavbe – to so nestanovanjske stavbe z bruto tlorisno 
površino, večjo od 250 m2, ki so vsaj delno financirane iz javnih sredstev in katerih 
investitor je zavezan naročanju gradnje v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, 

 pogoji za toplotno izolacijo ovoja stavbe se glede na pravilnik iz leta 2002 zaostrujejo za 
najmanj 40 %, 

 zahteva, da je vsaj del (25 %) potrebne energije za stavbo zagotovljen iz obnovljivih virov 
energije, 

 obvezna uporaba Tehnične smernice TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki določa 
metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe in temelji na prevzetih evropskih 
standardih, ki so bili posebej pripravljeni prav za podporo državam članicam pri 
implementaciji Direktive 2010/31/EU. Metodologija po uporabljena tudi pri izdelavi 
energetskih izkaznic. 

Izdelava študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo 

V letu 2008 je MOP na osnovi Energetskega zakona sprejel Pravilnik o izdelavi študije izvedljivosti 

alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo54. Ta pravilnik določa metodologijo izdelave in 

obvezno vsebino študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo za stavbe z 

uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo stavb, pri 

kateri se zamenjuje sistem oskrbe z energijo.  

K alternativnim sistemom za oskrbo stavb z energijo v skladu z Direktivo 2010/31/EU prištevamo: 

decentralizirane sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, sisteme soproizvodnje toplote, hladu in 

električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje ter toplotne črpalke. 

Izdelava in izdajanje energetskih izkaznic 

V zvezi z izdelavo in izdajanjem energetskih izkaznic je MOP v letu 2009 na podlagi Energetskega 

zakona sprejel Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb55. Pravilnik določa 

podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic, metodologijo za izdelavo energetske izkaznice ter 

vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske 

izkaznice za vpis v register. Predpisuje tudi vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve 

energetske izkaznice na vidno mesto, v skladu z Direktivo 2002/91/ES. 

V letu 2010 je MG na podlagi Energetskega zakona sprejelo Pravilnik o usposabljanju, licencah in 

registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic56, ki določa program 

usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, podrobnejše pogoje za 

organizacije, ki opravljajo usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence 

neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih 

strokovnjakov. 

V letu 2010 je bil izveden razpis za izbiro organizacije za izvedbo usposabljanja in preizkus znanja 

neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic. 
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Redni pregledi klimatskih sistemov 

V letu 2008 je MOP sprejel Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov57. Ta pravilnik v skladu z 

Energetskim zakonom določa vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov z 

nazivno močjo nad 12 kW. 

Na osnovi Energetskega zakona je MG v letu 2010 sprejelo Pravilnik o usposabljanju, licencah in 

registru licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede klimatskih sistemov58, ki določa program 

usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne preglede klimatskih sistemov, podrobnejše pogoje 

za organizacije, ki opravljajo usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence 

neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih 

strokovnjakov. 

V letu 2010 je bil izveden razpis za izbiro organizacije za izvedbo usposabljanja in preizkus znanja 

neodvisnih strokovnjakov za pregled klimatskih sistemov. 

Redni pregledi kotlov 

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 (v nadaljevanju: 

dimnikarska služba), ki obsega: pregledovanje naprav, izvajanje meritev emisij dimnih plinov, 

mehansko čiščenje naprav in vodenje evidenc dimnikarske službe. 

V tem obdobju so bile aktivnosti MOP osredotočene predvsem na podeljevanje koncesij za izvajanje 

storitev dimnikarske službe. V tem obdobju se je število dimnikarskih območij s podeljenimi 

koncesijami povečalo s 113 na 193, tako da je samo eno območje ostalo brez koncesije. S tem je bilo 

vključenih 408.650 od skupno 412.759 kurilnih naprav (99,0 %). 

Pri določitvi prihrankov energije, ki so bili v letu 2010 doseženi z izvajanjem dimnikarske službe, so 

bile upoštevane sledeče predpostavke: 

 stopnja pokritosti kurilnih naprav s koncesijo: 99,0 %,  

 za porabo plinastih, tekočih in trdnih goriv so bili zaradi variacije podatkov vzeti podatki 
SURS za široko rabo in sicer povprečne vrednosti porabe goriv v letih 2007, 2008 in 2009, 

 za pokritost izvedbe mehanskega čiščenja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav 
za območja je bilo predpostavljeno, da je 80 %, 

 za pokritost izvedbe meritev emisij dimnih plinov kurilnih naprav je bilo predpostavljeno, 
da je 70 %; 

 potencialni prihranek goriva zaradi izvedbe mehanskega čiščenja kurilnih naprav je pri 
kurilnih napravah na plin povprečno 0,5 %, pri kurilnih napravah na kurilno olje 
povprečno 2 % in pri kurilnih napravah na trdna goriva 4%, 

 potencialni prihranek goriva zaradi izvedbe meritev emisij dimnih plinov in nastavitve je 
pri kurilnih napravah na plin povprečno 2 %, pri kurilnih napravah na kurilno olje 
povprečno 2 % in pri kurilnih napravah na trdna goriva 0 % (meritve se praktično ne 
izvajajo). 

Pri oceni prihranka goriva ni upoštevan: 

 prihranek energije z izvajanjem dimnikarske službe na kurilnih napravah za proizvodnjo 
toplote za ogrevanje v industriji (približno 10 % porabe goriv v industriji), 
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 prihranek energije, ki je bil dosežen z zamenjavo kurilnih in dimovodnih naprav zaradi 
preseganja emisijskih vrednosti kot posledica izvajanja dimnikarskih storitev. 

Na osnovi zgornjih predpostavk in z upoštevanjem sorazmernega deleža prihrankov energije z 

rednimi pregledi kotlov glede na ciljno obdobje 2008-2016 ocenjujemo, da so bili z izvajanjem 

dimnikarske službe v letu 2010 doseženi prihranki energije v višini 108,2 GWh in zmanjšanje emisij 

CO2 za 16.917 t. 

4.5.2 Zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov (Instrument št. 18) 

Aktivnosti v zvezi s predpisi, ki določajo minimalno energetsko učinkovitost izdelkov, so bile v 

obdobju 2008-2010 osredotočene na prenos in izvajanje Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira 

za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, njene naslednice - 

Direktive 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 

izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev), in predpisov, ki so bili izdani na osnovi teh dveh direktiv. 

V juniju 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona59. S tem 

zakonom se je prenesel del Direktive 2005/32/ES, ki se nanaša na predpisovanje zahtev glede 

okoljsko primerne zasnove izdelkov, ki za svoje delovanje rabijo goriva, toploto ali električno energijo, 

vključno z minimalno energijsko učinkovitostjo izdelkov. 

Ostale zahteve Direktive 2005/32/ES so bile prenesene z Uredbo o vzpostavitvi okvira za določanje 

zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo60, Zakonom o tehničnih zahtevah za 

proizvode in o ugotavljanju skladnosti61 in Zakonom o varstvu potrošnikov62. S tem je omogočen 

prenos bodočih izvedbenih ukrepov po tej direktivi. 

V obdobju 2008-2010 so se izvajali 3 izvedbeni predpisi na podlagi prevzetih direktiv EU, in sicer v 

celotnem obdobju Pravilnik o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali 

plinasto gorivo63, v letu 2008 in v delu leta 2009 pa Pravilnik o zahtevah za energijsko učinkovitost 

električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij63 in Pravilnik o 

zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke64. 

V letu 2009 so se pričele izvajati na podlagi Direktive 2005/32/ES izdane uredbe Komisije o zahtevani 

energetski učinkovitosti za naslednje izdelke, ki rabijo energijo: 

 električno in elektronsko gospodinjsko ter pisarniško opremo v stanju pripravljenosti in 
izključenosti, 

 enostavne TV-komunikatorje, 

 neusmerjena svetila v gospodinjstvu, 

 fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostne sijalke in 
predstikalne naprave in svetilke za delovanje teh sijalk (uredba je nadomestila zgoraj 
omenjeni pravilnik za predstikalne naprave)  

 zunanje napajalnike, 

 elektromotorje, 

 obtočne črpalke, 
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 televizorje in 

 gospodinjske hladilne aparate (uredba je nadomestila zgoraj omenjeni pravilnik za 
gospodinjske hladilnike). 

V letu 2010 so se pričele izvajati uredbe Komisije za gospodinjske pralne stroje in pomivalne stroje. 

4.5.3 Sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov (Instrument št. 19) 

Ta instrument se je v obdobju 2008-2010 izvajal samo v letu 2008. V tem letu je MOP za spodbujanje 

izvajanja energetskih pregledov izvedel dva razpisa65, in sicer: 

 javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajanje energetskih 
pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, namenjen javnemu sektorju, v 
višini 65.000 EUR in 

 javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po pravilu »de minimis« za 
izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja 
za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, namenjen 
podjetjem, v višini 70.000 EUR. 

Na osnovi razpisov v letu 2007 in 2008 je bilo v letu 2008 izvedenih 9 energetskih pregledov javnih 

stavb s skupno porabo energije 22.528 MWh/leto, od tega 8.796 MWh/leto električne energije. 

Ugotovljeni potencial znižanja porabe energije z izvedbo ukrepov URE z vračilno dobo do pet let je 

znašal 14,6 % oziroma 3.289 MWh/leto, potencialno znižanje emisij CO2 pa 1.221 t/leto. 

Poleg tega je bilo v letu 2008 izvedenih 12 energetskih pregledov podjetij s skupno porabo energije 

224.536 MWh/leto, od tega 100.782 MWh/leto električne energije. Ugotovljeni potencial znižanja 

porabe energije z izvedbo ukrepov URE z vračilno dobo do 3 leta je znašal 12,3 % oziroma 27.651 

MWh/leto, potencialno znižanje emisij CO2 pa 8.714 t/leto. 

Poraba sredstev iz državnega proračuna je v letu 2008 znašala 125.231 EUR. 

Ocenjujemo, da se je z izvedenimi energetskimi pregledi zmanjšala poraba goriv v letu 2008 za 3.343 

MWh/leto, poraba električne energije za 2.089 MWh/leto, emisije CO2 pa za 1.984 ton/leto. 

4.5.4 Sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije (Instrument št. 20) 

V obdobju 2008-2010 je MG nadaljevalo z izvajanjem podporne sheme za spodbujanje investicij v 

naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in iz visoko učinkovite 

soproizvodnje toplote in električne energije, ki je bila uvedena v letu 2003.  

Po tolmačenju Komisije se lahko v okviru Direktive 2006/32/ES kot ukrepi učinkovite rabe energije 

upoštevajo le proizvodni objekti razpršene proizvodnje električne energije, ki so na lokaciji porabnika 

končne energije in porabniku zmanjšujejo odjem električne energije. Z upoštevanjem teh kriterijev so 

bile upoštevane sledeče vrste naprav za proizvodnjo električne energije: naprave za soproizvodnjo 

toplote in električne energije (kogeneracija) v industriji in široki rabi, sončne elektrarne na stavbah 

moči od 0 do 1.000 kW in vetrne elektrarne moči 0 do 50 kW. Ob upoštevanju teh kriterijev se je 

podporno shemo v obdobju 2008-2010 vključilo 349 novih elektrarn in sicer: 

 10 kogeneracij z močjo 3.136 kW, 

 336 sončnih elektrarn z močjo 12.280 kW in 

 3 vetrne elektrarne z močjo 21 kW. 
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Skupna moč teh elektrarn znaša 15,437 MW. Ti objekti so v letu 2010 proizvedli skupno 17.784 MWh 

električne energije, od tega v soproizvodnji 10.320 MWh. Izplačana podpora iz dodatka k omrežnini 

za obvezni odkup električne energije oziroma izplačilo premije za električno energijo, ki jo sistemski 

operaterji odkupijo od kvalificiranih proizvajalcev, je v letu 2010 za te objekte znašala 4,041 mio EUR, 

sama višina podpore pa nekaj več kot 3 mio EUR. 

Ocenjujemo, da je skupni prihranek primarne energije zaradi proizvedene električne energije v letu 

2010 31.560 MWh/leto, od tega v soproizvodnji 12.900 MWh/leto (upoštevan faktor za plinske 

motorje: 1,25), zaradi obratovanja vetrnih in sončnih elektrarn pa 18.633 MWh/leto (upoštevan 

faktor prihranka za električno energijo: 2,5). Ocenjujemo, da so se z obratovanjem teh objektov 

emisije CO2 v letu 2010 zmanjšale za 7.201 t/leto. 

4.5.5 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo (Instrument št. 21) 

Instrument pogodbenega znižanja stroškov za energijo se izvaja na podlagi Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu66 in Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 

partnerstva67, pri čemer je za projekt potrebno pripraviti dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ68. 

Ministrstvo za finance sodeluje na državni ali lokalni ravni pri izbiri zasebnega partnerja ter pri 

vrednotenju in izvedbi projektov javno-zasebnega partnerstva. Poleg tega osebam javnega prava 

posreduje informacije o izvajanju tovrstnih projektov. Ministrstvo je izdelalo poročili o sklenjenih 

oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji za leto 2008 in za leto 2009, iz katerih je 

razvidno, da po modelu javno-zasebnega partnerstva na področju URE in OVE ni bilo sklenjenih 

pogodb. 

V letu 2008 je bila po naročilu MOP izdelana študija »Priprava priporočil, pogojev in pravil za izvajanje 

javno-zasebnih partnerstev in pogodbeništva pri razpisih iz kohezijskih sredstev po OP ROPI«. 

Kljub obetavnim potencialom za razvoj trga s pogodbenim znižanjem stroškov za energijo, zlasti v 

javnem sektorju, ostaja trg še naprej slabo razvit, z malo ponudniki in projekti. Projekti pogodbenega 

znižanja stroškov za energijo so bili med drugimi izvedeni v Splošni bolnišnici Brežice (obnova 

kotlovnice), v Acroniju, d. o. o. na Jesenicah (obnova razsvetljave), v občinah Gorje in Slovenska 

Bistrica (obnova javne razsvetljave), v Tehnološkem parku Ljubljana (nov energetski sistem s 

kogeneracijo), v Mestni občini Kranj (obnova bazenskega kompleksa), obnova kotlovnic v šolah in 

drugih javnih stavbah (vgradnja kotlov na lesno biomaso), itd.. 

Ključne ovire pri izvajanju projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo v javnem sektorju 

izhajajo iz predpisov oziroma njihovega tolmačenja. Pri tem lahko navedemo naslednje ovire: 

 »napačno tolmačenje« računovodskih standardov pri obravnavanju omenjenih 
projektov. Ovira nastane predvsem v primerih, ko revizorji, ki obravnavajo posamezno 
pogodbo, to pogodbo identificirajo kot finančni oziroma poslovni najem (leasing), saj ima 
pogodbeno znižanje stroškov za energijo v nekaterih vidikih dejansko podobne 
značilnosti. Problem nastane, ker sama računovodska praksa zaradi pomanjkanja izkušenj 
in ustreznih navodil/smernic na tem področju teh projektov ne obravnava kot posebne 
primere, kar v resnici tudi so glede na to, da je njihovo bistvo ustvarjanje prihrankov 
stroškov za energijo, s katerimi se poplača storitev zasebnega partnerja. 
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 problemi pri knjiženju. Pojavljajo se nejasnosti in zapleti glede ustreznega načina 
knjiženja posameznih postavk v razmerju med naročnikom in izvajalcem (osnovna 
sredstva, amortizacija itd.). 

Na splošno večji popravki obstoječe zakonodaje niso potrebni, je pa treba v prvi fazi podati oziroma 

zagotoviti ustrezna navodila za obravnavanje omenjenih projektov (računovodski standardi). 

4.5.6 Programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (Instrument št. 22) 

Spremembe Energetskega zakona 

V juniju 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona69, ki je s 

spremembo 66.b in 67. člena v skladu z Direktivo 2006/32/ES za sistemske operaterje ter dobavitelje 

električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja ter plinastih in tekočih goriv končnim 

odjemalcem uvedel obveznost zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Ta 

obveznost obsega zbiranje finančnih sredstev na osnovi prispevka za povečanje učinkovitosti rabe 

električne energije in dodatka k ceni ostalih energentov ter pripravo in izvedbo programov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Omenjena člena sta bila spremenjena in dopolnjena še z 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona70. 

Manjšim dobaviteljem energije EZ nalaga samo obveznost zbiranja finančnih sredstev, programe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti pa namesto njih pripravlja in izvaja Eko sklad. S tem so 

zagotovljena dodatna sredstva, ki so potrebna za izvajanje AN URE. 

Vlada zavezancem in Eko skladu predpiše cilje glede prihrankov energije, vrste energetskih storitev in 

ukrepov, obseg in obvezne sestavine programov ter vsebino poročila o izvedenih programih. Vlada 

določi tudi višino prispevka za električno energijo in dodatka k ceni za preostale energente. 

Zavezanci pripravijo programe za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih potrdi Eko sklad. Metode 

za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske 

učinkovitosti, predpiše minister, pristojen za energijo. 

Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije 

zagotavljajo končni odjemalci električne energije s prispevkom za povečanje učinkovitosti rabe 

električne energije. Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje učinkovitosti rabe toplote 

iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv zagotavljajo končni odjemalci z dodatkom k ceni 

toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti.  

V zvezi z obveznostjo dobaviteljev energije za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih je bila izdana Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih71, ki 

določa najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih 

storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije, obseg in obvezne sestavine programov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti ter roke in obseg poročanja o izvajanju programov za izboljšanje 

energetske učinkovitost, ki jih morajo pripraviti in izvesti dobavitelji energije.  

Sestavni del uredbe je tabela, v kateri je po letih do vključno leta 2014 podana višina prispevka za 

povečanje učinkovitosti rabe električne energije in višina dodatkov za povečanje učinkovitosti rabe 

daljinske toplote ter tekočih in plinastih goriv. Sredstva na osnovi uredbe so se pričela zbirati od 
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februarja 2010 dalje. V letu 2010 je bilo tako obračunanih 18,1 mio EUR, zbranih pa 15,8 mio EUR. Za 

nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energetsko 

učinkovitost stanovanjskih stavb, ki jih je podelil Eko sklad na podlagi programa, ki ga je sprejela 

Vlada RS, se je od teh sredstev v letu 2010 porabilo 7,0 mio EUR. 

Poleg uredbe je bil izdan Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih72, ki določa metode za izračun prihrankov, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje 

energetske učinkovitosti. Pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi način izračuna morebitne 

porabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.  

Dejavnosti energetskih podjetij 

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. (SODO) je v letu 2009 in 

2010 izvedel dve raziskavi stališč poslovnih odjemalcev električne energije, ki v Sloveniji porabijo 

okoli 70 % celotne električne energije, prevzete iz distribucijskega omrežja. Z raziskavo so želeli 

pridobiti odgovore glede zaznavanja cene električne energije in cene omrežij, načinov porabe 

energije, odnosa podjetij do varstva okolja ter poznavanja in odnosa do različnih načinov proizvodnje 

električne energije. Rezultati raziskav so bili namenjeni oblikovanju strateških odločitev in operativnih 

nalog vodstva SODO. Predstavljeni so bili v slovenskih energetskih in gospodarskih medijih in na več 

konferencah. Poleg tega je bila v letu 2010 izdelana raziskava ozaveščenosti porabnikov električne 

energije v gospodinjstvih glede uporabe varčnih sijalk. 

SODO je v letu 2010 izdelal študijo »Analiza učinkov sistema merjenja električne energije (AMI – 

Advanced Metering Infrastructure) v slovenskem distribucijskem omrežju«, v skladu z zahtevami 

Direktive 2009/72/ES, ki državam članicam med drugim nalaga, da je do leta 2020 potrebno z 

naprednimi merilnimi sistemi opremiti vsaj 80 % odjemalcev, za katere ekonomska analiza pokaže 

pozitivne rezultate. Študija predstavlja enega od osnovnih korakov pri razvoju aktivnih omrežij (Smart 

Grids), za katerega je odgovoren SODO. Študija je pokazala, da sistemi AMI omogočajo razvoj 

nadstandardnih storitev za odjemalce. Pozitivne ekonomske učinke takih sistemov bodo občutili tako 

odjemalci kot dobavitelji, pozitiven pa bo tudi učinek za okolje.  

V Sloveniji se pilotni sistemi naprednega merjenja uvajajo že nekaj let, v nekaterih 

elektrodistribucijskih podjetjih postopoma, Elektro Gorenjska pa je sprejela odločitev o masovni 

uvedbi sistema AMI. Zaradi poenotenega nadaljnjega uvajanja naprednega merjenja je SODO pozvala 

vsa elektrodistribucijska podjetja, da pri uvajanju naprednih merilnih sistemov upoštevajo zaključke 

študije. 

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bil na področju upravljanja rabe energije pri odjemalcih v 

obdobju 2008-2010 aktiven predvsem z dvema kampanjama, in sicer s promocijo Modre energije, 

kjer je HSE nosilec kampanje, in kampanjo Energija si – bodi učinkovit, kjer je HSE podpornik 

kampanje. 

Modra energija je energija iz hidroelektrarn, na kateri so že leta 2004 v sodelovanju z distribucijskimi 

podjetji zasnovali projekt Modra energija. Njegov namen je spodbujanje razvoja energije iz 

obnovljivih virov, oblikovanje trga s tovrstno energijo in njena prodaja v Sloveniji. Električno energijo 

iz obnovljivih virov pod znamko Modra energija v Sloveniji prodajajo skupaj z distribucijskimi podjetji. 

Vsi kupci Modre energije s svojim nakupom prispevajo sredstva v Modri sklad, s tem pa pripomorejo 

tudi k varovanju okolja, zdravja in večji zanesljivosti dobave električne energije. Modri sklad je 
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namenjen spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih virov, raziskavam na področju 

pospeševanja pridobivanja energije iz obnovljivih virov ter obnovi in izgradnji enot, ki proizvajajo 

energijo iz obnovljivih virov.  

Cilji kampanje Energija si – bodi učinkovit, ki je namenjena predvsem gospodinjstvom in poteka od 

leta 2007, so: spodbujanje posameznikov k učinkoviti rabi energije ter varovanju okolja, z 

osveščanjem prebivalcev o učinkoviti rabi energije omogočiti dobrobiti, kot so prihranek denarja in 

energije ter povečanje kakovosti življenja. Te cilje dosegajo z različnimi aktivnostmi, med katerimi 

izpostavljajo televizijsko, radijsko, tiskano in spletno oglaševanje, interno komuniciranje, spletno 

stran z dostopnimi nasveti o varčni rabi energije, nagradne igre idr. Do sedaj je bilo izvedenih že 26 

akcij. V akciji »Toplotne črpalke« na primer, ki je namenjena promociji uporabe toplotnih črpalk za 

ogrevanje stanovanjskih stavb in bo potekala do konca leta 2011, sodelujejo HSE, Elektro Maribor, 

Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska in 10 ponudnikov toplotnih črpalk. 

GEN-I, d.o.o. je izvedel številne aktivnosti na področju informiranja ciljnih skupin o ukrepih URE. 

Sodeloval je pri projektu Energetsko varčna šola. Številne industrijske in poslovne odjemalce je 

spodbudil, da so pripravili načrte ukrepov za prihodnje srednjeročno obdobje. 

Elektrodistribucijska podjetja svoje odjemalce na razne načine spodbujajo k učinkoviti rabi in 

varčevanju z električno energijo. Na zadnjih straneh računov redno objavljajo nasvete za varčevanje z 

energijo. Izdala so zgibanke s praktičnimi nasveti za varčevanje z energijo. Svojim gospodinjskim 

odjemalcem nudijo brezplačno energetsko svetovanje, kako lahko s svojim ravnanjem vplivajo na 

zmanjšanje računa za električno energijo. Gospodinjstvom nudijo izposojo merilnikov porabe 

električne energije gospodinjskih aparatov. Nekatera podjetja odjemalce spodbujajo, da uporabljajo 

električno energijo v času nižje tarife.  

Nekatera elektrodistribucijska podjetja sodelujejo z večjimi odjemalci pri skupnem koriščenju 

obnovljivih virov energije, vgradnji sodobnih naprav z boljšim izkoristkom in analizah dnevnih 

diagramov porabe električne energije. Z omenjenimi analizami, prerazporeditvijo virov energije in 

prilagoditvijo dnevnih diagramov želijo bistveno znižati konično obremenitev odjemalcev, kar hkrati 

pomeni tudi razbremenitve določenih razdelilnih transformatorskih postaj oziroma delov omrežja. V 

zvezi s tem so izoblikovala posebne ponudbe. 

Ena novejših oblik podpore predstavljajo projekti proizvodnje energije pri odjemalcih, pri katerih 

podjetja sodelujejo pri vložkih znanja in kapitala. Primeri takih projektov so: postavitev 

kogeneracijskega sistema v industrijski coni, prenova kotlovnice s kotlom na lesno biomaso v osnovni 

šoli, ogrevanje osnovne šole s toplotno črpalko zemlja/voda, postavitev fotovoltaične elektrarne.  

Elektro Gorenjska je v letu 2007 predstavila Reenergijo, tržno znamko električne energije, ki jo 

proizvajajo iz malih hidroelektrarn in sončnih elektrarn. Reenergija je namenjena vsem gospodinjskim 

odjemalcem elektrike, ki jim dobavljajo električno energijo. S ponudbo Reenergije spodbujajo 

proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in rabo obnovljivih virov energije. V sodelovanju s partnerji 

so pripravili ponudbo na področju sprejemnikov sončne energije in toplotnih črpalk. 

Geoplin, d.o.o. kot dobavitelj zemeljskega plina ozkemu krogu velikih, predvsem industrijskih 

odjemalcev, svoje aktivnosti usmerja tudi v projekte uporabe zemeljskega plina z uporabo sodobnih 

tehnologij ter spodbuja učinkovito rabo energije in izkoriščanje plinovodnih omrežij. Pri tem se s 

poslovnimi partnerji vključuje v projekte soproizvodnje toplote in električne energije, kombinirane 

uporabe plina za gretje in hlajenje, uporabe plina v prometu itd..  
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Energetika Ljubljana, d.o.o. informira svoje odjemalce o učinkoviti rabi energije, možnostih 

priključitve na daljinsko ogrevanje in zemeljski plin ter o finančnih spodbudah na svoji spletni strani, z 

lastnimi informacijskimi gradivi, v sredstvih javnega obveščanja, glasilu Mestne občine Ljubljana, na 

sejmih (npr. Narava in zdravje), strokovnih posvetovanjih, vodenih ogledih itd. V obdobju 2008-2010 

so s priključitvijo obstoječih stavb na sistem daljinske oskrbe s toploto oziroma s plinom zmanjšali 

porabo končne energije za okoli 30 GWh na leto. Energetika Ljubljana nudi končnim odjemalcem za 

prvo priključitev obstoječih stavb ali rekonstrukcijo naprav za učinkovitejšo rabo energije kredit z 

znižano obrestno mero oziroma instrument finančnega najema za obdobje 10 let. 

Energetika Maribor, d.o.o. posreduje informacije končnim odjemalcem v letnem biltenu, ki je 

objavljen na njihovi spletni strani. V biltenu so podane tudi informacije o možnostih za doseganje 

prihrankov energije z izboljšavami ogrevalnega sistema, toplotno izolacijo stavb, zamenjavo 

stavbnega pohištva itd.. Od leta 2009 k računom periodično prilagajo prilogo »Energetski nasveti«, v 

kateri odjemalce informirajo o možnih rešitvah za zmanjšanje porabe energije. Pred tremi leti so v 

Energetiki Maribor zaključili obsežen projekt, s katerim so vzpostavili daljinski nadzor delovanja okoli 

98 % toplotnih postaj, pri čemer so na primarni strani v celoti, na sekundarni strani pa v večini 

primerov zamenjali dotrajano elektronsko regulacijo toplotnih postaj.  

Petrol Energetika, d.o.o. v zvezi z upravljanjem rabe energije pri končnih odjemalcih izvaja vrsto 

programov in projektov, ki slonijo na akcijskem načrtu družbe iz leta 2009. Z njim so si zadali, da bodo 

do leta 2020 povečali energetsko učinkovitost in delež obnovljive energije za 20 % ter zmanjšali 

emisije CO2 za 20 %. V zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne in Štore so izvedli 

energetsko svetovanje ter ozaveščanje in izobraževanje porabnikov energije, mesečno spremljajo 

specifično porabo energije in izvajajo projekte za izkoriščanje odpadne toplote. V večstanovanjskih 

stavbah in drugih stavbah z več enotami so v letu 2009 pričeli z obračunom po porabi in v zvezi s tem 

z rednimi pregledi in izvedbo regulacije v toplotnih postajah, montažo termostatskih ventilov itd.. 

Izvedli so več projektov na osnovi pogodbenega zagotavljanja znižanja stroškov za energijo s 

prihrankom energije v višini 15 do 20 % . Izvedli so večje število predavanj za osnovne in srednje šole 

in delavnico za porabnike iz gospodarstva iz Koroške in Zasavja. 

Več dobaviteljev energije (GEN-I, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Geoplin, Energetika Ljubljana 

idr.), ki imajo po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih status velikih 

zavezancev, je v letu 2010 pripravilo programe za povečanje energetske učinkovitosti pri končnih 

odjemalcih za leto 2011, ki pa jih zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev Uredbe o zagotavljanju 

prihrankov energije pri končnih odjemalcih še niso pričeli izvajati.  

4.6 Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji 

4.6.1 Programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 
projekti (Instrument št. 23) 

Sofinanciranje projektov za ozaveščanje, informiranje in promocijo 

MOP je v letu 2007 objavil javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in 

izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2007 in v letu 200873 v 

višini 60.000 EUR za leto 2007 in 80.000 EUR za leto 2008. Enak razpis je MOP v letu 2008 objavil za 
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sofinanciranje projektov v letu 200974 v višini 80.000 EUR. Višina sofinanciranja je znašala do 50 % 

vrednosti projekta. 

Javna razpisa sta bila usmerjena v: 

 promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki 
omogočajo boljše razumevanje teh vsebin ter spodbujajo privlačnejše metode učenja, 

 promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih 
virov in za učinkovito rabo energije v javnih stavbah, 

 informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za 
učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije in 
drugih obnovljivih virov energije in 

 promoviranje učinkovite rabe energije v prometu. 

V letu 2008 je bilo sofinanciranih 24 informacijskih, izobraževalnih, ozaveščevalnih in promocijskih 

projektov v višini 78.132 EUR. Enako število projektov je bilo sofinanciranih tudi v letu 2009, in sicer v 

višini 73.920 EUR. 

Kvantitativne učinke ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov je težko oceniti. Učinke 

teh projektov lahko pričakujemo zaradi smotrnejšega ravnanja z energijo in uporabe sodobnih 

energetskih tehnologij. V splošnem velja, da je mogoče z intenzivnim izvajanjem ozaveščevalnih, 

promocijskih in izobraževalnih programov doseči okoli 5 % prihrankov energije. 

Bilten »Učinkovito z energijo« 

Bilten »Učinkovito z energijo« je ob spletni strani MG, ki je namenjena URE in OVE, osrednje 

komunikacijsko orodje za informiranje različnih ciljnih skupin. Glavne ciljne skupine biltena so: 

porabniki energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju ter v večstanovanjskih stavbah, 

državna uprava, lokalne skupnosti, podjetja za energetsko oskrbo, svetovalne, projektantske, 

inženirske organizacije, ponudniki energetske opreme, finančne institucije, razvojne, raziskovalne in 

izobraževalne institucije, nevladne organizacije in drugi. 

V biltenu Učinkovito z energijo so predstavljene novosti glede energetske in okoljske politike, 

predpisov in standardov ter programov, projektov in razpisov ministrstev, Evropske komisije in druge 

aktualne vsebine, povezane z URE in OVE. V biltenu se objavljajo informacije o razvoju energetskega 

trga, mednarodnih in bilateralnih programih in projektih, energetsko učinkovitih tehnologijah, 

aktivnostih porabnikov energije, podjetij za energetsko oskrbo, lokalnih skupnosti, lokalnih 

energetskih agencij, finančnih institucij in drugih. 

Koncept biltena je bil jeseni 2010 prenovljen. Bilten naj bi postal ključno komunikacijsko orodje 

predvsem za posredovanje informacij o aktivnostih državne uprave in samoupravnih lokalnih 

skupnosti ter institucij Evropske unije na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov 

energije, s poudarkom na predstavitvah izvajanja nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko 

učinkovitost in obnovljivo energijo. Bilten bo v prihodnje izhajal desetkrat na leto, s čimer bo 

zagotovljena večja aktualnost vsebin. 

V letu 2008 je bilo izdanih 8, v letu 2009 pa 5 številk biltena v obsegu 8 strani in nakladi 4500 izvodov. 

Bilten je bil dosegljiv tudi v elektronski obliki. V letu 2010 sta bili na osnovi novega koncepta izdani 

dve številki biltena in izveden prehod na zgolj elektronsko izdajanje biltena. 

                                                           
74

  Ur. l. RS, št. 83/2008 



 
49 

Natečaj za energetsko učinkovitost 

MOP oziroma MG je skupaj s časnikom Finance v letih 2008, 2009 in 2010 izvedel natečaj za 

energetsko učinkovitost (v letu 2010 že štirinajstič), ki je namenjen promociji energetske 

učinkovitosti pri večjih porabnikih energije v industriji, javnem in storitvenem sektorju, kakor tudi 

pospeševanju uporabe obnovljivih virov energije. V okviru natečajev je izbrano energetsko najbolj 

učinkovito podjetje, energetski menedžer ter najboljša projekta na področju energetske učinkovitosti 

in uporabe obnovljivih virov energije. Svečana podelitev priznanj in nagrad je bila izvedena med 

vsakoletno konferenco Dnevi energetikov. 

Sofinanciranje mednarodnih projektov za URE in OVE 

V letih 2008 in 2010 je MOP oziroma MG izvedel javni razpis za sofinanciranje mednarodnih 

projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije75. Razpisa sta bila namenjena 

sofinanciranju dela slovenskih partnerjev, ki so kot člani mednarodnih konzorcijev sodelovali pri 

izvajanju projektov v okviru programa »Inteligentna energija – Evropa«.  

Program »Inteligentna energija – Evropa« (IEE), ki je eden od treh stebrov Okvirnega programa za 

konkurenčnost in inovativnost EU za obdobje 2007–2013, je namenjen predvsem odpravljanju 

netehnoloških ovir za URE in OVE s poudarkom na promociji in širjenju informacij. Program IEE, 

katerega proračun znaša okoli 725 mio EUR, obsega naslednja področja: 

 energetska učinkovitost in racionalna raba virov: energetsko učinkovite stavbe, 
industrijska odličnost pri rabi energije, energetsko učinkoviti proizvodi,  

 obnovljivi viri energije: proizvodnja električne energije, proizvodnja toplote in hladu, mali 
sistemi OVE v stavbah, biogoriva,  

 energija v prometu: alternativna goriva ter čista in energetsko učinkovita vozila, 
energetsko učinkovit promet, usposabljanje obstoječih lokalnih in regionalnih agencij za 
transport,  

 celostne pobude: ustanavljanje lokalnih in regionalnih energetskih agencij, evropsko 
mreženje za lokalne akcije, trajnostne energetske skupnosti, poslovna pobuda za 
biogoriva, pobuda za energetske storitve, pobuda za inteligentno energetsko 
izobraževanje, pobuda za standardizacijo proizvodov, pobuda za soproizvodnjo toplote in 
električne energije,  

 podpora projektom za tržno uveljavitev inovativnih tehnik, procesov, proizvodov in 
storitev.  

Projekti so namenjeni podpori državam članicam pri prenosu in implementaciji evropskih direktiv, 

promociji naprednih energetskih tehnologij in postopkov, uvajanju novih modelov financiranja, 

vzpostavljanju lokalnih energetskih agencij, usposabljanju porabnikov energije, projektantov, 

inštalaterjev itd.. 

Zaradi omejenih proračunskih sredstev je MOP v letu 2008 sofinanciral samo projekte ustanavljanja 

šestih lokalnih energetskih agencij. Višina sredstev sofinanciranja je v letu 2008 znašala 147.374 EUR. 

MG je v letu 2010 sofinanciralo izvajanje 19 IEE projektov v višini 135.918,40 EUR, med njimi tudi dva 

projekta ustanavljanja lokalnih energetskih agencij.  

Pri prijavah na razpise za predloge projektov v okviru programa IEE so organizacije iz Slovenije 

nadpovprečno uspešne. V letu 2010 na primer je potekalo izvajanje 42 mednarodnih projektov, 
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sofinanciranih iz programa IEE, v katerih so bile vključeni partnerji iz Slovenije. Od teh se jih v letu 

2010 zaključilo 12.  

V zvezi s programom IEE velja izpostaviti, da se na razpise tega programa redno prijavljajo tudi 

mednarodni konzorciji, v katere so vključene predvsem državne agencije, ki so v državah članicah 

zadolžene za izvajanje programov spodbujanja na področju URE in OVE ter za prenos in 

implementacijo direktiv na tem področju. Še posebej so aktivne agencije, ki so vključene v Evropsko 

mrežo energetskih agencij EnR. Na ta način je z izvajanjem IEE projektov zagotovljeno sofinanciranje 

nacionalnih razvojnih in promocijskih projektov ter projektov za prenos in implementacijo direktiv v 

višini 75 % iz programa IEE. Ker v Sloveniji od leta 2005 nimamo ustrezne institucije, ostaja ta vir 

financiranja v precejšnji meri neizkoriščen. 

Aktivnosti lokalnih energetskih agencij 

Ob znatni finančni podpori iz programa IEE in sofinanciranju iz državnega proračuna je bilo v Sloveniji 

v obdobju 2005-2009 ustanovljenih sedem lokalnih energetskih agencij, in sicer: Lokalna energetska 

agencija za Pomurje, agencija ENERGAP za Podravje, agencija KSSENA za Savinjsko, Šaleško in 

Koroško, agencija GOLEA za Goriško, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, agencija LEAD 

za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino ter agencija LEAG za Gorenjsko. Osnovni namen ustanavljanja 

lokalnih energetskih agencij je bila podpora občinam pri zagotavljanju trajnostnega energetskega 

razvoja, s poudarkom na energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. 

Ustanoviteljice agencij so večinoma občine, med katerimi prevladujejo mestne občine, oziroma 

skupine občin. S temi agencijami so v pretežni meri pokrita vsa področja Slovenije razen 

Osrednjeslovenske in Notranjsko-kraške regije. 

Večina agencij sodeluje pri pripravi občinskih energetskih konceptov in izvajanju iz njih izhajajočih 

akcijskih načrtov. Agencije izdelujejo energetske preglede in študije izvedljivosti, izvajajo energetsko 

upravljanje javnih stavb in pripravljajo koncepte za obnovo in racionalizacijo javne razsvetljave. 

Nekatere agencije pripravljajo investicijske projekte (npr. energetska sanacija stavb, kotlovnice 

oziroma daljinski sistemi na biomaso, obnova javne razsvetljave, fotovoltaične elektrarne) za 

pridobitev finančne podpore države oziroma iz evropskih strukturnih skladov in sodelujejo pri njihovi 

izvedbi. Nekaj agencij (npr. ENERGAP, KSSENA, GOLEA) se uspešno vključuje tudi v izvajanje 

mednarodnih projektov v okviru programa IEE in drugih evropskih oziroma bilateralnih programov. 

Pomembna dejavnost agencij je tudi informiranje in izobraževanje različnih ciljnih skupin: javnega 

sektorja, gospodarstva, občanov itd..  

Aktivnosti lokalnih energetskih agencij in drugih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju IEE projektov, 

pomembno dopolnjujejo programe, ki se izvajajo na državnem nivoju. 

4.6.2 Izobraževalni programi (Instrument št. 24) 

Izobraževani programi v osnovnem, srednjem in višjem šolstvu 

V programih osnovne šole so vsebine s področja energetske učinkovitosti v povezavi z varstvom 

okolja vključene v naslednjih izbirnih predmetih: 

 elektrotehnika, 

 življenje človeka na zemlji, 

 raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, 

 kemija v okolju, 
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 obdelava gradiv: les, umetne snovi, kovine, 

 okoljska vzgoja, 

 projekti iz fizike in ekologije, 

 projekti iz fizike in tehnike. 

Vsi ti predmeti so bili sprejeti pred letom 2000. Učni načrti so pripravljeni na načelih okvirnih učnih 

načrtov in se lahko sproti aktualizirajo. Zato je ključno usposabljanje učiteljev, ki te vsebine izvajajo. 

V gimnaziji so vsebine s področja varstva okolja v izbirnem predmetu študij okolja, v glasbeni in plesni 

smeri Umetniške gimnazije pa so vsebine "ekologija" za dijake obvezna izbira v sklopu obveznih 

izbirnih vsebin. Tudi v primeru gimnazije so bili vsi ti programski elementi sprejeti pred letom 2000. V 

letu 2008 je strokovni svet v okviru prenove učnih načrtov gimnazije določil vsebine izbirnega 

predmeta »Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj«. 

V obdobju 2006-2008 je v Sloveniji potekala programska prenova poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, ki je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Prenovljeni so bili 

izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe na ravni nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, 

srednjega strokovnega ter višjega strokovnega izobraževanja. V programe so bile vključene generične 

oziroma ključne kompetence, ki vključujejo: varovanje okolja, racionalno rabo energije, varstvo pri 

delu in trajnostni razvoj. 

Vsebine za pridobivanje teh kompetenc so v večini izobraževalnih programov, še zlasti pa v področjih 

tehnike (gradbeništvo, strojništvo, mehatronika in elektrotehnika) in v področju upravljanja z 

naravnimi viri ( kmetijstvo, gozdarstvo, živilstvo, naravovarstvo in okoljevarstvo). Na teh področjih so 

v kurikulih moduli ali deli modulov, ki so še posebej namenjeni pridobivanju kompetenc na področju 

učinkovite rabe energije in učinkovite rabe naravnih virov. V drugih področjih pa so smiselno 

integrirane v predmetih Varovanje okolja, Varstvo pri delu in Trajnostni razvoj. 

V obdobju 2008-2010 so bili uvedeni izobraževalni programi v šole. Uvajanje je podprto s sredstvi 

Evropskega socialnega sklada. Uvajanje teče pod nadzorstvom Centra RS za poklicno izobraževanje in 

konzorcijev srednjih in višjih strokovnih šol v okviru štirih projektov in letnih delovnih načrtih centra. 

Pripravljena so bila priporočila za uvajanje ključni kompetenc v prakso in izvedena usposabljanja 

vodstev in strokovnih delavcev na srednjih in višjih strokovnih šolah za uvajanje novosti in omenjenih 

ključnih kompetenc.  

Šole so lahko zaradi potreb okolice in panog v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja še 

dodatno vključile omenjene vsebine in specifike v odprti del kurikula (do 20 % kurikula). 

Izobraževalni programi v visokem šolstvu 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo skrbi (MVZT), podpira in sodeluje z univerzami 

oz. visokošolskimi zavodi pri vključevanju in integraciji učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v 

svoje študijske programe. Interdisciplinarno in raziskovalno usmerjeni študijski programi na 

posameznih zavodih pokrivajo vsebine, ki so neposredno vezane na področje energije in podnebnih 

sprememb. 

V letu 2008 je bila v razvid visokošolskih zavodov pri MVZT vpisana nova članica Univerze v Mariboru, 

Fakulteta za energetiko, ki izvaja 3-letni visokošolski študijski program I. stopnje – Energetika in 3-

letni univerzitetni študijski program I. stopnje – Energetika na dveh lokacijah, v Krškem in v Velenju. 

Poleg tega od študijskega leta 2008/2009 dalje izvaja tudi 2-letni magistrski študijski program II. 

stopnje – Energetika. 
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Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo bo v študijskem letu 2011/2012 razpisala doktorski 

študijski program III. stopnje - Jedrska energetika in tehnologije. 

4.6.3 Informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 
informacijah (Instrument št. 25) 

Sprememba Energetskega zakona 

V juniju 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona76, ki v novem 

67.a členu v skladu z Direktivo 2006/32/ES podrobneje določa obveznosti energetskih podjetij o 

informiranju porabnikov energije.  

Sistemski operaterji ter dobavitelji energije in goriv končnim odjemalcem morajo najmanj enkrat 

letno končnim odjemalcem v jasni in razumljivi obliki podati informacije o cenah in porabi energije 

ter primerjavo porabe energije odjemalcev s porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta in s 

povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energije iz iste porabniške kategorije. 

Poleg teh informacij morajo končnim odjemalcem posredovati tudi podatke o možnosti za pridobitev 

informacij o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije. 

Dejavnosti energetskih podjetij 

Dobavitelji električne energije, zemeljskega plina in daljinske toplote končne odjemalce obveščajo o 

dejanskih cenah oziroma spremembah cen in dejanski porabi energije. V primeru mesečnih akontacij 

to izvajajo letno oziroma mesečno, če so na voljo podatki o porabi. Nekateri dobavitelji energije 

spodbujajo odjemalce za mesečno sporočanje porabe. 

Nekateri od dobaviteljev podajajo tudi primerjavo porabe energije odjemalcev s porabo energije v 

istem obdobju prejšnjega leta in s povprečnim porabnikom iz iste porabniške kategorije. Energetika 

Maribor že enajsto leto objavlja podatke o specifični porabi toplote posameznih stavb v biltenu, v 

zadnjih letih pa na svoji spletni strani. Nekateri od dobaviteljev (Energetika Celje, Energetika Ravne) 

enkrat letno posredujejo upravnikom stavb podatke o specifični porabi toplote posameznih stavb. S 

tem spodbujajo odjemalce k izvedbi ukrepov za manjšo porabo toplote. 

Za posredovanje teh informacij dobavitelji energije uporabljajo račune, spletno stran in po potrebi 

tudi medije. Nekateri dobavitelji nudijo tudi spletno aplikacijo e-storitev za spremljanje porabe 

energije, oddajo števčnega stanja in informativni izračun stroškov za energijo. Večji odjemalci imajo 

možnost, da preko spletne aplikacije dobijo vpogled v njihov profil porabe energije, ponekod je 

možno izdelati tudi analizo porabe energije.  

Poleg informacij o cenah in porabi energije so nekateri dobavitelji energije za odjemalce pripravili 

informacije o učinkoviti rabi energije v tiskani obliki oziroma so jih objavili na njihovih spletnih 

straneh. Nekateri dobavitelji energije na svojih spletnih straneh objavljajo podatke o organizacijah, 

pri katerih je možno pridobiti informacije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije. 

4.6.4 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 (Instrument št. 26) 

Okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 je uveljavljen instrument, ki se izvaja od leta 

1997. Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 se plačuje za kurilno olje, utekočinjen 

naftni plin, zemeljski plin, plavžni plin, naftni plin, koksni plin, antracit, koks, črni in rjavi premog, 
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lignit, etan, odpadna olja in komunalne odpadke. Od julija 2008 se plačuje tudi okoljska dajatev 

zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov.  

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba, ki rabi gorivo in na ta način povzroči obremenjevanje 

zraka z emisijo CO2. Zavezanec za plačilo je tudi upravljavec kurilne naprave, industrijske peči ali 

sežigalnice odpadkov, ki s sežiganjem gorljivih organskih snovi obremenjuje zrak z emisijo CO2. 

Zadnja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida je iz leta 

200577.  

Do vračila okoljske dajatve imajo pravico: 

 upravljalci naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, 

 zavezanci, ki sklenejo z Agencijo RS za okolje pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja 
zraka z emisijo CO2 (glej poglavje 4.6.6, Instrument št. 28), 

 zavezanci, ki so energetsko intenzivna podjetja (stroški nabave goriv in električne 
energije najmanj 3 % proizvodne vrednosti) in 

 pravne osebe, ki so gorivo izvozile. 

Ceno za enoto obremenitve določi Vlada RS in je v obdobju 2008-2010 znašala 12,5 EUR/t CO2. 

Vplačila in vračila ter neto prihodek državnega proračuna z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje zraka 

z emisijo ogljikovega dioksida so prikazana v tabeli spodaj, Tabela 15. 

Tabela 15: Vplačila in vračila ter neto prihodek državnega proračuna z okoljsko dajatvijo za 
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, v mio EUR 

 2008 2009 2010 Skupaj 

Vplačila 31,784 30,757 32,333 94,874 

Vračila 1,788 1,070 1,237 4,095 

Neto prihodek 29,996 29,687 31,096 90,779 

vir: Carinska uprava RS 

Prihodki iz naslova okoljske dajatve, ki jih spremlja MOP, so zaenkrat prihodki proračuna RS. 

Namenska raba sredstev, zbranih iz naslova plačil okoljske dajatve, za doseganje ciljev Kjotskega 

protokola zaenkrat ni predvidena, z izjemo uporabe teh sredstev za izpolnjevanje Kjotskega protokola 

s prožnimi mehanizmi. 

4.6.5 Trošarine na goriva in električno energijo (Instrument št. 27) 

Cene pogonskega goriva se oblikujejo na osnovi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov78, ki je v 

domeni MG, in se gibljejo glede na gibanje svetovnih borznih kotacij in tečaja dolarja. Na podlagi te 

uredbe se drobnoprodajna cena oblikuje tako, da se modelski ceni dodajo: trgovska marža, prispevek 

za plačevanje posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe in od februarja 2010 

dalje tudi dodatek za povečanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih. Tako se določi 

prodajno ceno pred obdavčitvijo, na katero se potem doda še davčna obremenitev (trošarina in 

davek na dodano vrednost) in je tako cena določena za 14-dnevno obdobje. 

                                                           
77

  Ur. l. RS, št. 43/2005, 58/2005, 87/2005, 20/2006, 78/2008, 39/2010 in 13/2011 
78

  Ur. l. RS, št. 91/2007, 118/2007 in 94/2008 
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Trošarine na energente so se v letu 2008 in 2009 določale z Uredbo o določitvi zneska trošarine za 

energente79, v letu 2010 pa z novo Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente80. Trošarine na 

spodaj navedene energente so se v obdobju 2008-2010 spremenile devetnajstkrat. Pri ostalih 

energentih razen pri utekočinjenemu naftnemu plinu ni bilo sprememb. Zneski trošarin so prikazani v 

tabeli spodaj, Tabela 16. 

Tabela 16: Zneski trošarin v obdobju 2008-2010, v EUR/1000 L 

Gorivo 1. 1. 2008 1. 1. 2009 1. 1. 2010 31. 12. 2010 

NMB 359,00 402,57 489,51 478,01 

D2 302,00 382,59 432,00 420,21 

KOEL 21,00 62,00 62,00 70,54 

Od 1. januarja leta 2008 do 31. marca 2010 je trošarina od električne energije znašala za neposlovno 

rabo 1,0 EUR/MWh in za poslovno rabo 0,5 EUR/MWh. S 1. aprilom 2010 se je trošarina za poslovno 

rabo zvišala na 1,0 EUR/MWh (novela Zakona o trošarinah81). Tej spremembi je sledila nova 

sprememba Zakona o trošarinah82. Zaradi zagotavljanja dodatnih proračunskih prihodkov za odpravo 

posledic ekonomske in finančne krize se je trošarina za električno energijo s 1. avgustom 2010 

povečala na 3,05 EUR/MWh.  

Od 1. januarja leta 2008 je trošarina za zemeljski plin znašala 0,006 0,0180 EUR/m3, ki se je s 1. 

avgustom 2010 povečala na 0,0180 EUR/m3.  

Realizirani prihodki iz naslova trošarine za energente in električno energijo so znašali: 1.213 mio EUR 

v letu 2008, 969 mio EUR v letu 2009 in 957 mio evrov v letu 2010.  

4.6.6 Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 (Instrument št. 28) 

Shema »Zmanjšanje obremenjevanja zraka z emisijami ogljikovega dioksida« (v nadaljnjem besedilu: 

shema), ki vključuje obratovalno pomoč upravljavcem naprav za soproizvodnjo toplote in električne 

energije ter pomoč za investicije v varstvo okolja upravljavcem naprav, ki so v zvezi z obratovanjem 

naprave sklenili z Agencijo RS za okolje (ARSO) pogodbo o zmanjšanju obremenjevanja zraka z emisijo 

CO2, je bila odobrena s sklepom Ministrstva za finance v oktobru 2002 in spremenjena z Odločbo 

Evropske komisije v decembru 2005. Pravna podlaga te sheme je 4. alineja 18. člena Uredbe o 

okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida83. 

Pravica oprostitve ali zmanjšanja plačila okoljske dajatve upravljavcu naprave, ki je v zvezi z 

obratovanjem naprave sklenil z ARSO pogodbo o zmanjšanju obremenjevanja zraka z emisijo CO2, 

sodi v nabor ukrepov programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za doseganje ciljev na tem 

področju in je kot ukrep skladen s dovoljenimi oblikami državnih pomoči oziroma s politiko državnih 

pomoči na področju varstva okolja, ki je opredeljena v Smernicah Skupnosti o dovoljenih oblikah 

državne pomoči na področju varstva okolja (Community Guidelines on State Aid for environment 

protection OJ C 37, 3. 2. 2001). Shema se je izvajala v obdobju 2005-2009. V pripravi je nova shema. 

                                                           
79

  Ur. l. RS, št. 140/2006 in spremembe 
80

  Ur. l. RS, št. 26/2010 in spremembe 
81

  Ur. l. RS, št. 19/2010 
82

  Ur. l. RS, št. 56/2010 
83

  Ur. l. RS, št. 43/2005, 58/2005, 87/2005, 20/2006 in 78/2008 
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Na podlagi pogodbe se je upravljavec zavezal, da bo izvedel vse predpisane ukrepe s področja 

učinkovite rabe energije (obvezne in izbirne) in hkrati tudi zmanjšal skupne (neposredne iz rabe goriv 

in posredne iz rabe električne energije) specifične emisije CO2 (na enoto količine proizvodov ali 

storitev) za najmanj 2,5 % do konca leta 2009 glede na referenčno leto, o čemer je upravljavec letno 

poročal. Referenčno leto je predstavljalo leto z največjo skupno specifično emisijo v obdobju 1999-

2002 oziroma prvo polno obratovalno leto v primeru nove naprave. 

Poleg sklepanja pogodb o zmanjšanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2 je ARSO vodila evidenco 

upravljavcev naprav, ki so bili upravičeni do vračila okoljske dajatve, in vrednotil izvedbo in učinke 

ukrepov iz pogodb.  

Upravljalci naprav so v shemo vstopali postopoma. V obdobju 2005-2009 je bilo v celoti vključenih 

156 upravljalcev, porabnikov končne energije, z 210 napravami. Z upoštevanjem porabe energije in 

obsega proizvodnje posameznih podjetij oziroma ustanov v letu 2007 in zadnjem letu njihove 

vključitve v shemo ocenjujemo, da se je s tem instrumentom v obdobju 2008-2009 prihranilo 

9.319 MWh/leto goriv in 2.232 MWh/leto električne energije. Vračila CO2 dajatve, ki so jih prejeli 

upravljalci naprav (v letih 2009 in 2010 - za leto 2008 oziroma leto 2009), po podatkih Carinske 

uprave RS znašajo 2,307 mio EUR. 

4.6.7 Finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih in pilotnih projektov 
(Instrument št. 29) 

Sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih 

V letu 2008 in 2009 je MVZT v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj RS objavilo javni 

razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«. Razpis delno financira Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij 

in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in 

raziskovalna odličnost. Predmet razpisa je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v 

podjetjih, ki predstavljajo razvoj novega znanja in izdelavo začetnega prototipa novega izdelka in/ali 

storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi tehnološki osnovi, preko katerega oz. 

preko katere se bodo slovenska podjetja lažje vključevala v globalne dobaviteljske verige in 

konzorcije, ki bodo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj perspektivnih in aktualnih 

tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na 

zaposlenega. 

Nosilno podjetje in sodelujoča podjetja morajo zagotavljati varstvo okolja in s tem spodbujati 

trajnostni razvoj v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Pri izvajanju strateških 

raziskovano-razvojnih projektov je potrebno smiselno slediti naslednjim smernicam: učinkovitosti 

izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljski učinkovitosti 

(uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje 

količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), trajnostni dostopnosti (spodbujanje okolju prijaznejših 

načinov prevoza) in zmanjševanju vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 

ocen vplivov na okolje za posege, pri katerih je to potrebno). Med drugimi je razpisano tudi področje 

Energetika in alternativne energije, ki vključuje: sončno energijo, biomaso in biorafinerije, vodikove 

tehnologije in inteligentno elektroenergetsko omrežje. 

Celotna višina razpisanih sredstev za obdobje 2009–2013 znaša 26,356 mio EUR. 
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V okviru tega razpisa je MVZT v letu 2009 za projekte s področja OVE in URE namenilo 1,713 mio EUR.  

Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov 

V letu 2009 je MVZT objavilo javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v mikro, 

malih in srednje velikih podjetjih v letu 2009, s krajšim nazivom SMER, v višini 21,145 mio EUR. Za 

sofinanciranje je bilo izbranih 191 projektov v skupni vrednosti preko 21 mio EUR. 

Pregled prijavljenih in odobrenih projektov po tržnih področjih pokaže, da je bilo med prijavljenimi 

projekti največ tistih, ki sodijo v tehnološko področje informacijske tehnologije in elektronike, prav 

tako je bil sorazmerno največji delež izbranih podjetij prav iz tega področja. Takoj za tem je bilo okrog 

20 % tistih projektov, ki izhajajo iz področja industrijske proizvodnje in materialov. Presenetljiv in 

spodbuden podatek je tudi, da je področje energetske tehnologije že na tretjem mestu, kar kaže na 

dejstvo, da smo tudi v Sloveniji prepoznali pomembnost energetske učinkovitosti. S tem področjem 

se aktivno spopadamo ne le na ravni vlade, temveč tudi na ravni inovativnih, malih in srednje velikih 

podjetij. Za tehnološko področje energetske tehnologije je bilo izbranih 27 projektov, med njimi štirje 

s področja učinkovite rabe energije. 

Financiranje centrov odličnosti in centrov kompetenčnosti 

Za obdobje 2009-2013 je MVZT objavilo javni razpis za financiranje centrov odličnosti in centrov 

kompetenčnosti.  

V okviru znanstveno-tehnološke politike RS so centri odličnosti ukrep, namenjen spodbujanju 

koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v celotni 

verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in 

akademsko sfero. Gre za celosten, interdisciplinaren raziskovalno-razvojni program, s poudarjenim 

horizontalnim ciljem pospeševanja prehoda v energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti 

toplogrednih plinov oz. intenzivnega spodbujanja prehoda v nizkoogljično družbo. V okviru javnega 

razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 je bilo izbranih 8 centrov odličnosti, med 

njimi tudi Center odličnosti nizkoogljične tehnologije. 

Center odličnosti nizkoogljične tehnologije združuje ključne slovenske potenciale na področju novih 

nizkoogljičnih energijskih virov in uporabe teh virov v stacionarnih in mobilnih porabnikih. Sončno 

energijo bodo pretvarjali v električno energijo in jo shranjevali v akumulatorjih in 

superkondenzatorjih (litijeve tehnologije) ali pa jo bodo pretvarjali v vodik, ki ga bodo uporabili v 

gorivnih celicah (vodikove tehnologije). Litijeve in vodikove tehnologije sestavljajo celoto, ki bo v 

prihodnosti pokrivala energijsko velik spekter porabnikov, kot so hibridni in električni avtomobili, 

energijska oskrba stavb ipd. V prehodnem obdobju bodo za iste namene uporabljali tudi vodno 

energijo, biomaso ipd.. Center odličnosti bo od MVZT v celotnem obdobju prejel sredstva 

sofinanciranja v višini 9,990 mio EUR. 

Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, 

povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. Usmerjeni so v krepitev 

sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in 

procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja. Instrument je komplementaren z 

instrumentom centrov odličnosti in skupaj tvorita zaključeno celoto na področju razvojno-

raziskovalne dejavnosti. V okviru javnega razpisa za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-

2013 je bilo izbranih 7 kompetenčnih centrov, med njimi tudi kompetenčni center za napredne 

sisteme učinkovite rabe električne energije. 
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Glavni namen kompetenčnega centra za napredne sisteme učinkovite rabe električne energije (KC 

SURE) je zgraditi koncepte aktivnega omrežja, ki bodo temeljili na novih tehnologijah in bodo 

testirani v delih slovenskega elektroenergetskega omrežja. Natančno vrednotenje novih konceptov v 

realnih razmerah bo omogočilo industrijskim partnerjem testiranje in dokončno specifikacijo razvitih 

rešitev. V okviru kompetenčnega centra bo izvedenih več demonstracijskih projektov rešitev 

aktivnega distribucijskega omrežja, kot so sistemska učinkovita raba energije, virtualna elektrarna, 

nadgradnja obstoječega sistema vodenja distribucijskega omrežja in avtomatsko upravljanje s porabo 

gospodinjskih odjemalcev. Te rešitve bodo omogočale nemoteno vključevanje razpršenih virov in 

sistemsko učinkovito rabo električne energije s sočasnim upoštevanjem proizvodnje, prenosa in 

končnih uporabnikov. Sofinanciranje KC SURE s strani MVZT bo v celotnem obdobju znašalo 6,400 

mio EUR. 

Sofinanciranje delovanja tehnoloških platform 

MVZT, ki je v preteklosti sofinanciralo vzpostavitev začetnega delovanja tehnoloških platform, je v 

obdobju 2008-2010 preko Javne agencije za tehnološki razvoj RS sofinanciralo njihovo nadgradnjo in 

povezovanje. Vse slovenske tehnološke platforme imajo v svojih strateških razvojnih načrtih vključen 

tudi vidik trajnostnega razvoja. Še posebej pa so na področju okolja aktivne naslednje tehnološke 

platforme: Tehnološka platforma za vode, Gradbena tehnološka platforma, Lesna tehnološka 

platforma, Slovenska tehnološka platforma za vozila, ceste in promet ter energetske tehnološke 

platforme: Fotovoltaika, Tehnološka platforma za učinkovito rabo energije, Slovenska tehnološka 

platforma za vodik in gorivne celice, Tehnološka platforma za elektroenergetska omrežja, Slovenska 

tehnološka platforma za termoenergetiko, Solarna in termalna tehnološka platforma ter Tehnološka 

platforma za ničelne emisije. 

Program EUREKA 

MVZT v okviru programa EUREKA sofinancira tudi raziskovalno razvojne projekte, ki jih lahko 

uvrstimo v tehnološko področje »energetske tehnologije« oz. tematsko področje »okolje«. V zvezi s 

tem so bili razpisi objavljeni v letu 2008, 2009 in 2010. 

Mednarodni program ERA SME 

V okviru mednarodnega programa ERA SME, ki podpira raziskovalno razvojne projekte v malih in 

srednje velikih podjetij, so bili v obdobju 2008-2010 razpisi objavljeni vsako leto. V tem obdobju je 

MVZT sofinanciralo projekta "Male vetrne energijske centrale" in »Sistem kurišč in komponent za 

izrabo OVE«. 

Priprava programa za spodbujanje raziskav in razvoja na področju energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije 

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so v sodelovanju z ostalimi resorji 

(Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Gospodarska 

zbornica Slovenije) konec leta 2008 začeli v skladu s sklepom Vlade RS glede izvajanja AN URE 

pripravljati Program za spodbujanje raziskav in razvoja na področju energetske učinkovitosti in 

obnovljivih virov energije v Sloveniji za obdobje 2008-2016. Področji URE in OVE sta kot prioritetni 

področji vključeni v Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije (RISS), ki je del programa Drzna 

Slovenija za obdobje 2011-2020. 
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MVZT je v letu 2008 oziroma 2009 sofinanciralo izdajo dveh publikacij za širšo javnost, in sicer: 

publikacijo "Vodik vodi v čisto energetsko prihodnost", ki je bila priloga Dela, in publikacijo 

"Ekoremediacije kanaliziranih vodotokov". 

MVZT ocenjuje, da je za področje URE in OVE namenilo 0,585 mio EUR v letu 2008, 3,843 mio EUR v 

letu 2009 in 3,408 mio EUR v letu 2010. 

4.7 Doseženi prihranki energije  

Prihranki energije, določeni po MSPO, ki so bili doseženi z instrumenti oziroma ukrepi, opisanimi v 

tem poglavju, znašajo: 

 prihranki goriv oziroma daljinske toplote: 459,6 GWh/leto 

 prihranki električne energije: 63,7 GWh/leto 

 prihranki primarne energije (kogeneracija, toplotne črpalke): 23,5 GWh/leto 

Z upoštevanjem faktorja 2,5 pri prihrankih električne energije znašajo prihranki energije po Direktivi 

2006/32/ES, ocenjeni po MSPO, 642,4 GWh/leto.  

V obdobju 2008-2010 je bilo podeljenih nepovratnih finančnih spodbud oziroma sredstev, 

porabljenih za projekte v prometu, v višini 50,475 mio EUR. Krediti Eko sklada, ki so bili v tem 

obdobju podeljeni v višini 41,012 mio EUR, so v teh sredstvih upoštevani kot subvencija (ekvivalent 

znižane obrestne mere kreditov). 

Podrobna predstavitev prihrankov in porabljenih sredstev je podana v analizi izvajanja AN URE 1 v 

obdobju 2008-2010 (poglavje 7). 
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5 PRIHRANKI ENERGIJE V INDUSTRIJI IN PROMETU, DOLOČENI 
PO METODAH OD ZGORAJ NAVZDOL 

5.1 Prihranki energije v industriji 

Metoda za izračun prihrankov energije v predelovalnih dejavnostih bazira na indikatorju porabe 

energije glede na indeks industrijske proizvodnje posameznih področij predelovalnih dejavnosti 

(indikator P14 iz priporočil Komisije84 oziroma enačba 158 iz IJS-DP-1007285). Prihranki energije se 

določijo na osnovi razlike specifične rabe energije v baznem letu (2007) in v opazovanem letu (t), 

indeksa industrijske proizvodnje v opazovanem letu (t) in deleža porabe energije posameznega 

področja v letu 2007, ki ni bil vključen v sistem trgovanja z emisijami. Rabe končne energije v 

podjetjih, ki so vključena v sistem trgovanja z emisijami (Emission Trading System – ETS), se v porabi 

končne energije ne upošteva. Prihranki energije se določijo ločeno za vsako področje predelovalnih 

dejavnosti. 

Predelovalne dejavnosti (področje C) so po Standardni klasifikaciji dejavnosti8687 (SKD 2008) 

razdeljene na oddelke od C10 do C33, in sicer:  

C 10: Proizvodnja živil 

C 11: Proizvodnja pijač 

C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov 

C 13: Proizvodnja tekstilij 

C 14: Proizvodnja oblačil 

C 15: Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 

C 16: Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 

C 17: Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 

C 18: Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

C 20: Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 

C 21: Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 

C 22: Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

C 23: Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 

C 24: Proizvodnja kovin 

C 25: Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 

C 26: Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 

C 27: Proizvodnja električnih naprav 

C 28: Proizvodnja drugih strojev in naprav 

C 29: Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

C 30: Proizvodnja drugih vozil in plovil 

C 31: Proizvodnja pohištva 
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  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 
85

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

obnovljivih virov energije (IJS-DP-10072, dopolnitev: september 2011)  
86

 V letu 2008 je začela veljati nova (prenovljena) Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008), ki je nadomestila prejšnjo 

klasifikacijo dejavnosti (SKD 2002). 
87 

 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, Ur.l. RS, št. 69/2007 in spremembe: Ur. l. RS, št. 17/2008 
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C 32: Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 

C 33: Popravila in montaža strojev in naprav 

Oddelek C 19 (Proizvodnja koksa in naftnih derivatov) ne spada pod Direktivo 2006/32/ES. 

Ker podatki o porabi energije v industriji za leto 2010 še niso bili na voljo, je bil izveden izračun 

prihrankov energije v predelovalnih dejavnostih v letu 2009 glede na izhodiščno leto 2007. Prihranki 

energije znašajo 144,1 GWh. Izračun prihrankov je prikazan v spodnji tabeli.  

Prihranek energije v letu 2009 glede na leto 2007 je bil dosežen v 12 podsektorjih v višini 542 GWh. V 

preostalih desetih sektorjih je bil prihranek energije negativen (povečana specifična raba energije) v 

višini -397 GWh. Največji prihranek energije je dosežen v oddelku proizvodnje kovinskih izdelkov 

(C25) v višini 111 GWh, sledi proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (C20) z 109 GWh in 

proizvodnja računalnikov in elektronskih in optičnih izdelkov (C26) z 104 GWh.  

Po drugi strani se je specifična raba energije najbolj povečala (negativni prihranek energije) v 

proizvodnji živil (C10) s -140 GWh, proizvodnji kovin (C24) s -101 GWh in proizvodnji pohištva (C31) z 

-69 GWh.  
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Tabela 17: Prihranek energije v predelovalnih dejavnostih v letu 2009 glede na 2007, določen 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
88

 

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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 Delež prihranka energije glede na porabo v izhodiščnem letu 
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5.2 Prihranki energije v prometu 

Metoda za izračun prihranka energije v cestnem prometu za osebna vozila temelji na indikatorju 

povprečne porabe energije osebnih vozil glede na potniške kilometre. Metoda določa prihranek 

energije na osnovi razlike povprečne specifične porabe energije osebnih vozil v baznem letu (2007) in 

v opazovanem letu (t) ter letnega prevoza potnikov z osebnimi vozili v opazovanem letu (t). 

Metoda za izračun prihranka energije v cestnem prometu za tovorna vozila temelji na indikatorju 

povprečne porabe energije tovornih vozil glede na obseg prevoza blaga v ton-km. Metoda določa 

prihranek energije na osnovi razlike povprečne specifične porabe tovornih vozil v baznem letu (2007) 

in v opazovanem letu (t) ter letnega blagovnega prevoza v ton-km v opazovanem letu (t). 

Metoda za izračun prihranka energije pri prevozu blaga v železniškem prometu temelji na indikatorju 

porabe energije glede na obseg prevoza blaga v ton-km. Prihranek energije se določi na osnovi razlike 

specifične porabe energije za prevoz blaga po železnici v baznem (2007) in opazovanem letu (t) ter 

skupnega prevoza blaga v ton-km v opazovanem letu (t). 

Metoda za izračunu prihranka energije pri potniškem prevozu v železniškem prometu temelji na 

indikatorju porabe energije glede na obseg prevoza v potniških km. Prihranek energije se določi na 

osnovi razlike specifične porabe energije za prevoz potnikov po železnici v baznem letu (2007) in 

opazovanem letu (t) ter obsega prevoza v potniških km v opazovanem letu (t). 

Pregled uporabljenih MZGO za izračun prihrankov v prometu je podan v spodnji tabeli, Tabela 18. 

Tabela 18: Pregled uporabljenih metod izračuna prihrankov na način od zgoraj navzgor (MSPO) za 
promet 

Metoda 

(zap. št.) 

Ime/naslov metode Izbrana enačba ter 

dodatni parametri
89

 

Vir 

vhodnih 

podatkov 

Usklajenost s 

predlogom Evropske 

komisije
90

 

1 Osebna vozila v cestnem prometu Enačba 152 SURS, 

ARSO 

da (EK: indikator P8-A1)  

2 Tovorna vozila v cestnem prometu Enačba 155 SURS, 

ARSO 
da (EK: indikator P9-A2)  

3 Železniški blagovni prevoz Enačba 156 SURS, 

ARSO 
da (EK: indikator P10)  

4 Železniški potniški prevoz Enačba 157 SURS, 

ARSO 
da (EK: indikator P11)  

Ker podatki o porabi energije v prometu za leto 2010 še niso bili na voljo, je bil izveden izračun 

prihrankov energije v prometu v letu 2009 glede na izhodiščno leto 2007. Prihranki energije znašajo 

156,2 GWh in so posameznih področjih prometa prikazani v spodnji tabeli, Tabela 19. 
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  Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 

obnovljivih virov energije« (IJS-DP-10072, dopolnitev: september 2011) 
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 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 



 
63 

Tabela 19: Prihranki energije v prometu v letu 2009 glede na leto 2007, v GWh 

 2009 

P8-A1 Osebna vozila v cestnem prometu  59,9 

P9-A2 Tovorna vozila v cestnem prometu 97,9 

P10 Železniški blagovni prevoz -2,8 

P11 Železniški potniški prevoz 1,2 

Skupaj  156,2 

Podatki, potrebni za izračun prihrankov, ki so prikazani 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 od Agencije RS za okolje (ARSO), kjer, v okviru priprave evidenc emisij toplogrednih 

plinov in onesnaževal zraka, porabo goriv v cestnem prometu razdelijo po vrstah vozil91. 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 potniških 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 kabotaže92 in mednarodnega 
prometa93), 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 uporabljeni podatki 
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. 
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 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«). 
92 

 Kabotaža je mednarodni prevoz blaga po tujini, pri katerem sta tako kraj nalaganja kot kraj razlaganja v isti državi. 
93

 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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6 PRIHRANKI ENERGIJE Z ZGODNJIMI AKCIJAMI 

Poleg prihrankov 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 ciljnega prihranka 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 1995–2007, 

oziroma 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) in 

 spodbujanje investicij v URE in OVE.  

Glavni finančni instrumenti za spodbujanje investicij so bili:  

 dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud iz državnega proračuna in nudenje posojil s 
subvencionirano obrestno mero za investicije, 

 zagotavljanje ugodnih odkupnih cen za električno energije, ki je proizvedena iz 
obnovljivih virov energije oziroma v soproizvodnji toplote in električne energije iz fosilnih 
goriv z visokim izkoristkom in  

 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. 

Pregled finančnih instrumentov in izvedenih ukrepov po sektorjih z doseženimi prihranki energije je 

podan v tabelah spodaj, Tabela 20 in Tabela 21. 

Na osnovi podatkov iz tabel lahko ugotovimo, da so bili z zgodnjimi akcijami doseženi prihranki goriv 

oz. daljinske toplote v višini 294,2 GWh/leto, prihranki električne energije v višini 9,6 GWh/leto in 

prihranki primarne energije v višini 25,1 GWh/leto (kogeneracija, toplotne črpalke). V skladu z 

Direktivo 2006/32/ES se lahko prihranki električne energije povečajo za faktor 2,5. Celotni prihranki 

energije tako znašajo 343,2 GWh/leto.  
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Tabela 20: 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
94

, 
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 21: 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 9.486 

Skupni prihranki energije 101.744 6.909 14.429 
 

                                                           
94

 AURE – Agencija za učinkovito rabo energije 
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7 ANALIZA IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENERGETSKO 

UČINKOVITOST V OBDOBJU 2008-2010 

Po AN URE 1 naj bi Slovenija v obdobju prvih treh let (2008 – 2010) dosegla prihranke energije v višini 

1184 GWh oziroma 2,5 %. Načrtovana sredstva za izvajanje AN URE 1 v tem obdobju so znašala 112,0 

mio EUR, od tega 28,0 mio EUR za leto 2008, 39,3 mio EUR za leto 2009 in 44,7 mio EUR za leto 2010. 

7.1 Prihranki energije z izvajanjem nacionalnih programov v obdobju 2008-
2010 

Prihranki energije, doseženi z izvajanjem nacionalnih programov, ki so opisani v poglavju 4., so 

prikazani v spodnji tabeli, Tabela 22. Prihranki energije so določeni po MSPO in znašajo:  

 prihranki goriv oziroma daljinske toplote: 449,6 GWh/leto 

 prihranki električne energije: 63,7 GWh/leto 

 prihranki primarne energije (kogeneracija, toplotne črpalke): 23,5 GWh/leto 

Z upoštevanjem faktorja 2,5 pri prihrankih električne energije znašajo prihranki energije po Direktivi 

2006/32/ES, ocenjeni po MSPO, 642,4 GWh/leto. Z izvajanjem nacionalnih programov je bilo 

doseženih 54,3 % ciljnega prihranka energije, ki ga za obdobje 2008-2010 določa AN URE 1. 
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Tabela 22: Prihranki energije z izvajanjem nacionalnih programov v obdobju 2008-2010, določeni po MSPO 

 Prihr. goriv Prihr. el. en. Prihr. prim. ener. Prihr. ESD Nepovr. sredstva Krediti 

 [MWh/leto] [MWh/leto] [MWh/leto] [MWh/leto] [mio EUR] [mio EUR] 

Gospodinjstva 235.394 51.895 10.614 375.746 25,638 26,495 

Ugodni krediti – Eko sklad 33.662 0 5.508 39.170 4,489 26,495 

Nepovratne finančne spodbude – Eko sklad 83.991 431 2.711 87.780 17,329 
 

Nepovratne finančne spodbude za URE - MOP 5.381 0 0 5.381 0,401 
 

Nepovratne finančne spodbude za OVE - MOP 9.801 0 2.395 12.196 1,699 
 

Energijsko označevanje GA 0 51.464 0 128.660 0 
 

Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto 50.975 0 0 50.975 0 
 

Energetsko svetovanje 51.584 0 0 51.584 1,720 
 

Terciarni sektor 11.513 12 0 11.543 0,339 6,841 

Ugodni krediti – Eko sklad 6.009 12 0 6.039 0,075 6,841 

Nepovratne finančne spodbude za OVE – MKGP 909 0 0 909 0,264 
 

Energetsko upravljanje 4.595 0 0 4.595 NO 
 

Industrija 46.852 19 0 46.900 3,037 7,676 

Ugodni krediti – Eko sklad 16.882 19 0 16.930 0,251 7,676 

Nepovratne finančne spodbude - OP ROPI  29.970 0 0 29.970 2,786 
 

Promet 44.990 NO NO 44.990 10,923 
 

Promocija javnega potniškega prometa NO NO NO NO 0,412 
 

Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa NO NO NO NO 4,034 
 

Povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil 44.990 0 0 44.990 0  

Gradnja kolesarskih stez NO NO NO NO 6,477 
 

Večsektorski ukrepi 111.543 9.553 12.900 148.326 7,814 
 

Redni pregledi kotlov - široka raba 108.200 0 0 108.200 0 
 

Program energetskih pregledov - široka raba 580 243 0 1.188 0,040 
 

Program energetskih pregledov – industrija 2.763 1.846 0 7.378 0,085 
 

Podporna shema za zeleno elektriko 0 7.464 12.900 31.560 7,689 
 

Horizontalni ukrepi 9.319 2.232 0 14.899 2,724 
 

Programi ozaveščanja in informiranja NO NO NO NO 0,568 
 

Oprostitev plačila CO2 takse - terciarni sektor 1.421 374 0 2.356 0,700 
 

Oprostitev plačila CO2 takse - industrija 7.898 1.858 0 12.543 1,456 
 

Vsi instrumenti 459.611 63.711 23.514 642.403 50,475 41,012 

NO – Ni ocenjeno 
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V obdobju 2008-2010 je bilo podeljenih nepovratnih finančnih spodbud oziroma sredstev, 

porabljenih za projekte v prometu, v višini 50,475 mio EUR. Krediti Eko sklada, ki so bili v tem 

obdobju podeljeni v višini 41,012 mio EUR, so v teh sredstvih upoštevani kot nepovratne finančne 

spodbude, pri čemer je bila upoštevana znižana obrestna mera teh kreditov. 

Največ prihrankov energije je bilo doseženih v gospodinjstvih (375.746 GWh/leto oz. 58,5 %), sledijo 

večsektorski ukrepi (148,3 GWh/leto oz. 23,1 %), industrija (46,9 GWh/leto oz. 7,3 %) in promet 

(45,0 GWh/leto oz. 7,0 %).  

Instrumenti z največjimi prihranki so: energijsko označevanje gospodinjskih aparatov 

(128,7 GWh/leto oz. 20,0 %; prihranki električne energije, pomnoženi s faktorjem 2,5), finančne 

spodbude Eko sklada za gospodinjstva (126,9 GWh/leto oz. 19,8 %), redni pregledi kotlov v široki rabi 

(108,2 GWh/leto oz. 16,8 %), energetsko svetovanje za občane (51,6 GWh/leto oz. 8,0 %) ter obvezna 

delitev in obračun stroškov za toploto skupaj s termostatskimi ventili v večstanovanjskih stavbah 

(51,0 GWh/leto oz. 7,9 %).  

Glede učinka instrumenta (razmerje med prihrankom in finančno spodbudo) odstopajo energetski 

pregledi v industriji z 86,8 kWh/(leto*EUR) ter krediti Eko sklada za terciarni sektor z 

80,5 kWh/(leto*EUR) in industrijo s 67,4 kWh/(leto*EUR). 

Načrtovani in realizirani prihranki energije v obdobju 2008-2010, ki so bili določeni po MSPO, so za 

posamezne sektorje in instrumente prikazani v Tabela 23. AN URE 1 za določene instrumente 

prihrankov energije ne podaja – ker v času priprave AN URE 1 še ni bilo na voljo metod za izračun 

prihrankov oziroma jih ni mogoče oceniti. 



 
69 

Tabela 23: Načrtovani in doseženi prihranki energije v obdobju 2008-2010, določeni po MSPO, po 
sektorjih in instrumentih 

 Prihr. ESD Prihr. ESD Realizacija 

 plan Realizacija prihrankov 

Sektor/Instrument [GWh/leto] [GWh/leto] [%] 

Gospodinjstva 326,0 375,7 115,3 

I1 - I4: Finančne spodbude 260,0 144,5 55,6 

I5: Energijsko označevanje GA 66,0 128,7 194,9 

I6: Obvezna delitev in obračun stroškov toplote NO 51,0  

I7: Energetsko svetovalna mreža za občane NO 51,6  

Terciarni sektor 219,0 11,5 5,3 

I8 - I10: Finančne spodbude  219,0 6,9 3,2 

I11: Zelena javna naročila NO NO  

Energetsko upravljanje NO 4,6  

Industrija 336,0 46,9 14,0 

I12: Finančne spodbude 336,0 46,9 14,0 

Promet 122,0 45,0 36,9 

I13: Promocija javnega potniškega prometa 32,0 NO 
 

I14: Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa 33,0 NO 
 

I15: Povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil 33,0 45,0 136,3 

I16: Gradnja kolesarskih stez 24,0 NO 
 

Večsektorski instrumenti 174,0 148,3 85,2 

I17: Predpisi za energetsko učinkovitost stavb 71,0 108,2 152,4 

I18: Zahteve za minimal. energ. učinkovitost izdelkov NO NO  

I19: Sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov NO 8,6  

I20: Sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije 11,0 31,6 286,9 

I21: Pogodbeno znižanje stroškov za energijo NO NO  

I22: Programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih 92,0 0 0 

Horizontalni instrumenti 7,0 14,9 212,8 

I23: Programi ozaveščanja in informiranja NO NO  

I24: Izobraževalni programi NO NO  

I25: Informiranje porabnikov o porabi energije NO NO  

I26: Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 NO NO  

I27: Trošarine na goriva in električno energijo NO NO  

I28: Oprostitev plačila dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 7,0 14,9 212,8 

I29: Finančne spodbude za podporo RR in pilotnih projektov NO NO  

Skupno (vsi instrumenti) 1.184,0 642,4 54,3 

Če izvzamemo horizontalne instrumente, je bilo samo v gospodinjstvih realiziranih več prihrankov od 

načrtovanih in še to zaradi znatno večjih prihrankov, doseženih z instrumentom energijskega 

označevanja gospodinjskih aparatov, in ocenjenih prihrankov, doseženih z obvezno delitvijo in 

obračunom stroškov za toploto ter energetskim svetovanjem. Tako v terciarnem sektorju kot v 

industriji je bil realiziran le manjši del načrtovanih prihrankov. 
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7.2 Finančna sredstva za izvajanje AN URE 1 v obdobju 2008-2010 

V AN URE 1 je bilo za obdobje 2008-2010 predvidenih 112,0 mio EUR. Ob sprejemu AN URE 1 je bilo 

za to obdobje zagotovljenih 79,739 mio EUR (71,2 %), manjkajoča sredstva pa se naj bi zagotovila iz 

proračuna RS in z dodatkom k omrežnini za spodbujanje URE in OVE v skladu s členom 66.b takrat 

veljavnega Energetskega zakona. 

Del manjkajočih sredstev se je zagotovil s sprejemom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 

končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09, 57/11), katere sestavni del je tabela, v kateri je po letih do 

vključno leta 2014 podana višina prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in 

višina dodatkov za povečanje učinkovitosti rabe daljinske toplote ter tekočih in plinastih goriv. Na 

osnovi uredbe so se pričela sredstva od februarja 2010 dalje. V letu 2010 je bilo obračunanih 18,1 

mio EUR, zbranih pa 15,8 mio EUR. Pregled načrtovanih in zagotovljenih sredstev za izvajanje 

AN URE 1 v obdobju 2008-2010 je podan v Tabela 24. Iz tabele je razvidno, da je bilo od načrtovanih 

112 mio EUR zagotovljenih 105,8 mio EUR oziroma 94,5 %. 

Tabela 24: Načrtovana in zagotovljena sredstva za izvajanje AN URE 1 v obdobju 2008-2010 

 Planirana Zagotovljena Zagotovljena 

 sredstva sredstva sredstva 

Vir sredstev [mio EUR] [mio EUR] [%] 

Proračun RS za URE&OVE 7,402 6,669 90,1 

OP ROPI - TE 48,133 48,133 100,0 

Proračun RS za promet 9,138 10,923 119,5 

Krediti Eko sklada – subvencija 4,500 4,815 107,0 

Prispevek za zeleno elektriko 3,067 7,689 250,7 

Prenos z ELES-a na Eko sklad 7,500 7,500 100,0 

Dodatek&prispevek za URE 32,261 15,800 48,4 

Program razvoja podeželja 
 

0,264 
 

Proračun RS za okolje 
 

4,000 
 

Skupaj 112,000 105,793 94,5 

 

V obdobju 2008-2010 se je za izvajanje AN URE 1 porabilo 50,475 mio EUR, kar predstavlja 45,1 % 

načrtovanih sredstev oziroma 47,7 % zagotovljenih sredstev, s katerimi je bilo doseženih 51,9 % 

ciljnega prihranka energije. Glavni razlog za premajhno porabo sredstev je predvsem v tem, da sta se 

tako Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire na MG, ki vodi izvajanje razvojne prioritete 

Trajnostna raba energije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007-2013, kot Eko sklad kadrovsko usposobila šele v letu 2010 oziroma 2011. Od 

načrtovanih sredstev za Trajnostno rabo energije v višini 48,133 mio EUR se je porabilo samo 2,786 

mio EUR. 

7.3 Določitev celotnih prihrankov energije, doseženih v obdobju 2008-2010 

Prihranki energije, določeni po MSPO, ne predstavljajo vseh prihrankov energije, ki so bili doseženi v 

obdobju 2008-2010. V skladu z Direktivo 2006/32/ES se pri določanju celotnih prihrankov energije 

uporabi kombinacija MSPO in MZGO. To pomeni, da se lahko za ukrepe, ki so bili izvedeni v določenih 

sektorjih, podsektorjih oziroma se nanašajo na določen energent, uporabijo MSPO, za preostali del 
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porabe končne energije pa MZGO. Po priporočilih Komisije se naj bi se za ukrepe, ki se nanašajo na 

sektorje z vsaj 20 do 30 % končne energije, ki je vključena v Direktivo 2006/32/ES, uporabile MSPO. 

Ugotovljeno je bilo, da je najbolj primerno, da se MSPO in MZGO kombinirajo tako, da se upoštevajo 

prihranki energije, določeni po MSPO, za gospodinjstva in terciarni sektor, za industrijo in promet pa 

se upoštevajo prihranki energije, določeni po MZGO. Razlogi za to odločitev so bili sledeči:  

 v obdobju 2008-2010 je bilo največ prihrankov energije, ki so bili določeni po MSPO, 
doseženih v gospodinjstvih, 

 MZGO so za terciarni sektor zaradi nenatančnosti podatkov, ki izhaja iz energijskih bilanc 
končne energije, praktično neuporabne, 

 prihranki energije v industriji, določeni po MSPO, ne dajejo prave slike o dosežkih 
industrije glede povečevanja energetske učinkovitosti, saj so vezani samo na ukrepe, ki so 
bili sofinancirani, 

 prihranki energije v prometu, ki je po deležu porabe energije največji sektor, so bili zaradi 
pomanjkanja podatkov po MSPO samo delno ocenjeni. 

Pri tej kombinaciji uporabe MSPO in MZGO ter ob upoštevanju porabe končne energije v 

referenčnem letu (obdobje 2001-2005) so MSPO uporabljene za izračun prihrankov ukrepov, ki se 

nanašajo na 45,0 % končne energije, ki je vključena v Direktivo 2006/32/ES. 

Iz Tabela 22 je razvidno, da so bili v obdobju 2008-2010 z instrumenti za gospodinjstva in terciarni 

sektor ter z večsektorskimi in horizontalnimi instrumenti, ki se nanašajo na ta dva sektorja, doseženi 

sledeči prihranki: 

 prihranki goriv oziroma daljinske toplote: 357,1 GWh/leto 

 prihranki električne energije: 60,0 GWh/leto 

 prihranki primarne energije (kogeneracija, toplotne črpalke): 23,5 GWh/leto 

Z upoštevanjem faktorja 2,5 pri prihrankih električne energije znašajo prihranki energije po Direktivi 

2006/32/ES 530,6 GWh/leto oziroma 44,8 % ciljnega prihranka, ki ga za obdobje 2008-2010 določa 

AN URE 1. 

Iz poglavja 4 je razvidno, da znašajo prihranki energije v industriji v letu 2009 glede na izhodiščno leto 

2007, določeni po MZGO, 144,1 GWh/leto, za promet pa 156,2 GWh/leto. Z upoštevanjem 

prihrankov energije v gospodinjstvih in terciarnem sektorju (po MSPO) ter industriji in prometu (po 

ZGO) znašajo celotni prihranki energije 830,9 GWh/leto oziroma 70,2 % ciljnih prihrankov, ki jih za 

obdobje 2008-2010 določa AN URE 1, kar pomeni, da ciljni prihranek energije z izvedenimi ukrepi v 

tem obdobju ni bil dosežen. Predvidevamo, da bi v primeru izračuna prihrankov v industriji in 

prometu po MZGO za leto 2010 glede na izhodiščno leto 2007 dosegli večje celotne prihranke 

energije. 

Poleg prihrankov 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 energije do leta 

2016 upoštevajo tudi prihranki energije t.i. zgodnih akcij. Iz poglavja 5 je razvidno, da so bili s temi 

akcijami v obdobju 13 let (1995-2007) izvedeni ukrepi s prihranki energije v višini 343,2 GWh/leto. 

Z upoštevanjem prihrankov energije z zgodnjimi akcijami znašajo celotni prihranki energije 1.174,1 

GWh/leto, kar pomeni, da je bil ob pomoči zgodnjih akcij ciljni prihranek energije za obdobje 2008-

2010 praktično dosežen. Pri tem velja poudariti, da se lahko učinki zgodnjih akcij uveljavijo samo 

enkrat. 


