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POVZETEK
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN URE 2020) je drugi akcijski
načrt, ki ga je Slovenija pripravila v okviru Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
oziroma četrti akcijski načrt od leta 2008. Akcijski načrt zajema bistvene ukrepe za izboljšanje
energetske učinkovitosti, vključno s pričakovanimi ter doseženimi prihranki energije, z namenom
doseganja nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020, in prispevka
Slovenije k doseganju skupnega cilja EU - povečanju energetske učinkovitosti za 20 %. Cilj je, da
raba primarne energije v Sloveniji v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe, kar pomeni, da se
glede na izhodiščno leto 2012 ne sme povečati za več kot 2 %. Uspešnost izvajanja AN URE 2020
je ključnega pomena tudi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in
doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto
končne energije do leta 2020, saj je energetska učinkovitost med stroškovno najbolj učinkovitimi
ukrepi za doseganje teh ciljev. Pomembno pa prispeva tudi k ciljem na področju kakovosti zraka.
Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja - raba primarne energije leta
2015 se je v primerjavi z letom 2012 znižala za 8,0 %, vendar pa ta trend še ne pomeni
dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije, predvsem zaradi visoke volatilnosti končne
rabe energije v prometu, ki je leta 2015 predstavljala 38 % skupne rabe končne energije, in lahko
resno ogrozi tudi izpolnjevanje cilja rabe primarne energije. Ocenjeno je tudi napredovanje pri
doseganju ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila do leta 2016, in sicer v skladu z zahtevami Direktive
2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah. Do vključno leta 2015
je bil dosežen prihranek končne energije, ki za 16 % presega cilj za leto 2016. Kaže torej, da bo
cilj, zastavljen v okviru prvega akcijskega načrta, leta 2016 dosežen.
V AN URE 2020 je pregledano izvajanje horizontalnih in večsektorskih ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti ter ukrepov v javnem sektorju, stavbah, industriji, prometu, pri
ogrevanju in hlajenju ter pretvorbi, prenosu in distribuciji energije. Večina ukrepov predstavlja že
obstoječe ukrepe, izvedba katerih je analizirana, ovrednotena in po potrebi nadgrajena. Ta
akcijski načrt prinaša tudi nekaj novih ukrepov, predvsem na področju vzpostavitve finančnih
instrumentov za celovite prenove stavb ter zagotavljanja kakovosti načrtovanja in izvedbe
ukrepov pri teh prenovah, upoštevaje dejstvo, da obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z
največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Poleg tega AN URE 2020 uvaja več
novih ukrepov na področju spodbujanja učinkovitosti pri ogrevanju in hlajenju, saj je potrebno za
dosego ciljev na tem področju, poleg prenov obstoječih stavb, okrepiti prizadevanja za povečanje
energijske učinkovitosti tehnologij in uporabe obnovljivih virov energije, še posebej v sistemih
daljinskega ogrevanja in hlajenja. Ti ukrepi predstavljajo izhodišče za nujno potreben pospešen
razvoj trajnostnega ogrevanja in hlajenja, ki je med prednostnimi nalogami evropske energetske
unije.
V pregledni tabeli ukrepov (Tabela 1) so ukrepi, vključeni v AN URE 2020, razporejeni glede na to,
v katerem sektorju oziroma sektorjih se izvajajo. Znotraj vsakega sklopa so prednostno
izpostavljeni ukrepi, ki v obdobju do leta 2020 pomembno prispevajo k doseganju ciljev
AN URE 2020, vključujejo bistveno nadgradnjo posameznega ukrepa ali so zanje predvidena
znatna finančna sredstva.
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Tabela 1:
Št.

Ime ukrepa

Ukrepi AN URE 2020
Oznaka

Status ukrepa

Pristojnost

Poglavje

MzI DE
dobavitelji energije, Eko
sklad, MzI DE, Agencija za
energijo
MzI DE
MzI DE, MOP, MzI DP,
SVRK
MzI DE, Borzen

3.1.6

MZIŠ, MzI DE

3.1.4

MOP

3.1.8

MzI DE, MOP

3.2.2

HORIZONTALNI UKREPI
1

Energetsko pogodbeništvo

H.1

Obstoječ, z nadgradnjo

2

Sistem obveznega doseganja prihrankov energije in
alternativni ukrep

H.6

Obstoječ, z nadgradnjo

3

Usposabljanje in licenciranje neodvisnih strokovnjakov

H.5

Obstoječ, z nadgradnjo

4

Spodbujanje usposabljanja

H.4b

Obstoječ, z nadgradnjo

5

Informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti
Vključevanje vsebin URE v širši proces razvoja vzgoje in
izobraževanja
Okoljska dajatev na onesnaževanje zraka z emisijo CO2

H.3

Obstoječ, z nadgradnjo

6
7

H.4a

Obstoječ

H.2

Obstoječ, z nadgradnjo

3.4.1
0
3.1.4
3.1.4

VEČSEKTORSKI UKREPI
1
2
3
4
5
6
7
8

Spremembe in dopolnitve predpisov za energetsko
učinkovitost stavb
Shema zagotavljanja kakovosti energetskih pregledov
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1.

UVOD

Pričujoči dokument predstavlja nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020
(AN URE 2020), ki ga Slovenija dolžna predložiti Evropski komisiji v okviru implementacije
Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti1,2 (v nadaljevanju: direktiva). AN URE 2020 je
temeljni programski dokument Slovenije na tem področju.

Z AN URE 2020 Slovenija zasleduje indikativni nacionalni cilj izboljšanja energetske
učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne
bo presegla 7,125 Mtoe (82,86 TWh), kar pomeni, da se glede na leto 2012 ne sme povečati za
več kot 2 %.

Iz tega krovnega cilja izhajajo aktivnosti na področju učinkovite rabe energije (URE) v Sloveniji.
AN URE 2020 je pripravljen v skladu s predpisano predlogo3 in izpolnjuje vse zahteve, ki izhajajo iz
direktive.

1.1.

Doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti

Ocena doseganja indikativnega nacionalnega cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 %
do leta 2020 je zaenkrat ugodna - raba primarne energije po EED4 leta 2015 je znašala
6,407 Mtoe (74,51 TWh) in se je v primerjavi z letom 2012, ko je bila 6,963 Mtoe (80,98 TWh),
znižala za 8,0 %, Slika 1.

Kljub temu pa ta trend še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije. Že
kratkotrajna, a velika rast rabe končne energije v katerem izmed sektorjev, npr. v prometu, kjer
je raba končne energije, ki je leta 2015 predstavljala 38 % skupne rabe končne energije, zelo
spremenljiva, bi lahko resno ogrozila tudi izpolnjevanje cilja rabe primarne energije. Tako prve
ocene na podlagi mesečnih podatkov o porabi bencina in dizelskega goriva kažejo, da je raba
energije v prometu v letu 2016 glede na leto 2015 zrasla za 6,4 %, kar bi v oskrbi z energijo
(primarni rabi energije) pomenilo približno 2 % rast. Raba končne energije v oskrbi z energijo
predstavlja približno 70 %.

Raba končne energije leta 2015 je prav tako nižja od indikativnega cilja za leto 2020, in sicer za
8 %. Raba končne energije se zmanjšuje od leta 2010, Slika 2.

1

2

3

4

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES, UL L 315 z dne 14. 11. 2012
Direktiva v 24. členu določa, da mora vsaka država članica predložiti nacionalne akcijske načrte za energetsko
učinkovitost do 30. aprila 2014 in nato vsaka tri leta.
Izvedbeni sklep EK z dne 22. 5. 2013
V direktivi EED je primarna energija definirana kot oskrba z energijo brez neenergetske rabe.
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Slika 1: Gibanje rabe primarne energije po EED v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020
v obdobju 2000–2015
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Slika 2: Gibanje rabe končne energije v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 v
obdobju 2000–2015

1.2.

Nacionalne okoliščine

Slovenija je dosegla razklop med rastjo gospodarske aktivnosti in rastjo skupne rabe primarne
energije. Medtem ko se je v obdobju od 2000 do 2015 skupna raba primarne energije zmanjšala
za 1 %, se je bruto domači proizvod (BDP) povečal za 33 %, Slika 3. Intenzivnost oskrbe z energijo
se je izboljševala do leta 2007 s približno enako stopnjo kakor v EU-28, potem pa se je v obdobju
od 2008 do 2011 poslabšala, kar je zlasti posledica gospodarske in finančne krize. Po letu 2012 se
je energetska intenzivnost zopet znižala, zlasti v letih 2014 in 2015. Intenzivnost oskrbe z energijo
se je v Sloveniji v obdobju 1995–2015 izboljšala za 35 %, glede na EU-28 pa je bila leta 2015 višja
za 54 %.
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Slika 3: Razmerje med rastjo gospodarske aktivnosti in skupno rabo primarne energije v
Sloveniji ter primerjava izboljšanja energetske intenzivnosti v Sloveniji in EU
1.2.1. Gospodarski razvoj
Slovenija je v obdobju pred gospodarsko krizo dosegala razmeroma visoke stopnje gospodarske
rasti, Slika 4. Med letoma 2000 in 2003 je bila povprečna stopnja rasti BDP 3,4 %, v letih
2004–2008 pa 4,9 %. Z gospodarsko krizo se je rast BDP že v letu 2008 upočasnila, v letu 2009 pa
se je BDP močno zmanjšal (–7,8 %). Hitro poslabševanje razmer v nacionalnem in mednarodnem
okolju se je najbolj pokazalo v znižanju izvoza in investicij, ki sta bila ključna dejavnika
gospodarske rasti v preteklih letih. Po skromni rasti BDP v letu 2010 in stagnaciji v letu 2011 je
Slovenija v letu 2012 ponovno zašla v obdobje negativnih stopenj rasti, ki je trajalo tudi leta 2013.
V letih 2014 in 2015 so bile zopet zabeležene pozitivne vrednosti rasti BDP, kar je v največji meri
posledica povečanega izvoza.
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Slika 4: Realne stopnje rasti bruto domačega proizvoda5

5

Vir: Eurostat, Statistični urad Republike Slovenije
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Z visokimi stopnjami gospodarske rasti se je Slovenija v obdobju pred krizo postopno približevala
povprečni razvitosti EU, merjeno z BDP na prebivalca po kupni moči, in je leta 2008 za evropskim
povprečjem zaostajala samo za 10 %. Od začetka gospodarske krize v letu 2008 pa je Slovenija v
skupini držav članic EU, ki ji je BDP na prebivalca po kupni moči najbolj upadel. Njen zaostanek za
povprečjem EU se je zato povečal in je v letu 2015 znašal 17 %, kar je enako kot leta 2003.
V strukturi dodane vrednosti se delež storitev počasi povečuje na račun upadanja deleža
industrije. Delež industrije, ki je v obdobju od 2000 do 2008 predstavljal od 32 do 34 % dodane
vrednosti, se je predvsem zaradi močnega upada gradbeništva do leta 2015 znižal za 3 odstotne
točke.
1.2.2. Raba končne in primarne energije
V obdobju od 2000 do 2015 se je raba končne energije v Sloveniji povečala za 6 %. Največ je k
rasti prispevala raba končne energije v prometu, ki se je v istem obdobju povečala za 46 %. Leta
2015 je bil delež prometa v rabi končne energije 38 %. Raba končne energije v prometu je najvišji
delež dosegla leta 2012 in 2014. Pomemben vpliv na rabo energije v prometu imajo tuja vozila.
Prodaja goriv tujim vozilom je najvišji delež v skupni rabi v cestnem prometu, ki je daleč največji
porabnik energije v prometu, dosegla v letih 2008 in 2012 s 30 % in 28 %. Po letu 2012 se je ta
delež zniževal in je leta 2015 znašal 21 %. K rasti rabe energije v prometu do leta 2008 so skoraj v
enaki meri prispevala domača in tuja vozila, po letu 2008 pa se je prodaja tujim vozilom
zmanjšala, medtem ko je poraba domačih vozil ostala na skoraj enakem nivoju z določenimi
nihanji. Leta 2000 je največ končne energije porabila industrija (predelovalne dejavnosti in
gradbeništvo), in sicer 32 %, leta 2015 pa je bila s 26 % deležem na drugem mestu in že skoraj
izenačena z rabo končne energije v gospodinjstvih (24 %). Raba končne energije v industriji se je
zmanjševala od leta 2006 do leta 2013, v letih 2014 in 2015 pa je bila približno na nivoju iz leta
2009. Leta 2015 je bila raba končne energije v industriji za 12 % nižja kot leta 2000. V
gospodinjstvih je raba končne energije v letu 2015 za 1 %6 nižja kot leta 2000, v ostali rabi pa za
18 % nižja.
Oskrba z energijo je leta 2015 znašala 6.454 ktoe, Slika 6. Glede na leto 2014 je bila manjša za
2 %, glede na leto 2000 pa za 1 %. Najvišja oskrba z energijo je bila dosežena leta 2008 v višini
7.650 ktoe. V strukturi oskrbe z energijo so leta 2015 prevladovala tekoča goriva (34 %), sledila je
jedrska energija (23 %), trdna goriva so imela 16 % delež, obnovljivi viri energije (OVE) so prav
tako imeli 16 %, zemeljski plin 10 % ter odpadki 1 %. Neto uvoz električne energije je predstavljal
–0,1 % skupne rabe (več električne energije je bilo izvožene kot uvožene). Med fosilnimi gorivi
Slovenija proizvaja le trdna goriva.

6

Ob upoštevanju preračuna rabe energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode na povprečno hladno zimo je
bila celotna raba končne energije v gospodinjstvih leta 2015 za 5 % nižja kot leta 2000. Ob tem je potrebno opozoriti
na spremembo metodologije spremljanja rabe lesne biomase in ostalih OVE v gospodinjstvih leta 2009, kar je
vplivalo na veliko povečanje rabe lesne biomase. Če bi bila raba OVE v gospodinjstvih za leta 2000-2008 ocenjena na
enak način kot po letu 2008, bi se raba končne energije v tem obdobju povečala, kar bi vplivalo na še večje doseženo
zmanjšanje rabe energije v gospodinjstvih v obdobju 2000-2015.
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Slika 5: Raba končne energije po sektorjih v obdobju 2000–2015 in sektorski deleži v rabi
končne energije v letih 2000, 2005, 2010 in 2015
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Slika 6: Oskrba z energijo po energentih v obdobju 2000–2015 ter delež energentov v oskrbi z
energijo v letih 2000, 2005, 2010 in 2015

1.3.

Širši strateški okvir načrtovanja izboljšanja energetske učinkovitosti

Za določitev ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 so izjemno pomembni
dolgoročni cilji energetske in podnebne politike do leta 2030 oziroma 2050. Ukrepi AN URE 2020
so zato zasnovani tako, da Slovenija tudi dolgoročno zagotovi čim večje učinke pri doseganju
podnebno-energetskih ciljev s čim nižjimi stroški. Zaradi izjemnega pomena, ki ga ima energetska
učinkovitost za zagotavljanje vseh ciljev energetske politike in tudi širših razvojnih ciljev, zlasti
zaradi potenciala za izboljšanje konkurenčnosti družbe, zelene rasti in zaposlitvenega potenciala,
se področje uvršča med prednostne razvojne cilje Slovenije.
Veljavnost krovnih nacionalnih energetskih in razvojnih dokumentov se je iztekla, novi strategiji,
Energetski koncept Slovenije (EKS) in Dolgoročna strategija razvoja Slovenije do leta 2050 pa sta v
pripravi, Tabela 2. Energetski zakon (EZ-1)7 opredeljuje EKS kot osnovni razvojni dokument, ki
7

Ur. l. RS, št. 17/14
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predstavlja nacionalni energetski program. Krovna cilja EKS-a sta zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov (TGP) vezanih na rabo energije za vsaj 20 % do leta 2030 glede na raven iz
leta 1990 in zmanjšanje izpustov TGP vezanih na rabo energije za ciljnih 80 % do leta 2050 glede
na raven iz leta 1990. Poleg tega že pretekla dolgoročna strategija razvoja Slovenije temelji na
načelih trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Trajnostni razvoj kot horizontalno
načelo opredeljuje tudi Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020 (OP EKP). Razvojno soglasje je oblikovano tudi v okviru Slovenske strategije pametne
specializacije - S4.
Slovenija je cilje izboljšanja energetske učinkovitosti vključila v Nacionalni reformni program
2016-2017 (NRP 2017), ukrepi URE pa so hkrati tudi ukrepi za kakovostno rast gospodarstva s
pomembnimi razvojnimi koristmi. Ukrepi URE prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti družbe,
pozitivno vplivajo na gospodarsko rast in zaposlovanje ter zmanjšujejo vplive na okolje. Koristi
ukrepov niso le makroekonomske in družbene, temveč predvsem neposredne finančne in druge
koristi za vlagatelje oziroma končne uporabnike energije.
Ukrepi URE imajo podlage za financiranje tudi v OP EKP, ki podrobno opredeljuje financiranje
aktivnosti URE v Sloveniji v obdobju 2014–2020 iz sredstev EU skladov. Nekaj aktivnosti URE in
OVE bo sofinanciranih tudi iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020).
Energetska učinkovitost je tudi med stroškovno najučinkovitejšimi ukrepi za doseganje drugih
dveh ciljev podnebno-energetskega paketa do leta 2020: zmanjševanja emisij TGP in doseganja
25-odstotnega ciljnega deleža OVE v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020.
AN URE 2020 je zato usklajen in komplementaren z naslednjimi akcijskimi načrti, operativnimi
programi in strategijo: Operativni program zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 (OP TGP 2020);
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS); Akcijski načrt za
obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE); Operativni program varstva zunanjega
zraka pred onesnaženjem s PM10 (OP PM10); Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za
obdobje do leta 2020 (AN sNES).
Tabela 2:

Nacionalni strateški dokumenti, pomembni za področje energetske učinkovitosti
Ime dokumenta

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020)
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS)
Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES)
Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE)
Operativni program zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 (OP TGP 2020)
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji
Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10 (OP PM10)
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (OP EKP)
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014–2020)
Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25)
Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS)
Nacionalni reformni program 2016–2017
Slovenska strategija pametne specializacije - S4
Slovenska industrijska politika (SIP)
Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (Javna uprava 2020)
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018
Energetski koncept Slovenije
Dolgoročna strategija razvoja Slovenije do 2050
Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2017–2020 (AN OVE 2020)
Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo SPTE in DO

Status
sprejela Vlada RS maja 2015
sprejela Vlada RS oktobra 2015
sprejela Vlada RS aprila 2015
sprejela Vlada RS leta 2009
sprejela Vlada RS decembra 2014
sprejela Vlada RS julija 2015
sprejela Vlada RS septembra 2016
sprejela Vlada RS leta 2009
potrjen s strani EK decembra 2014
potrjen s strani EK februarja 2015
sprejel Državni zbor RS novembra 2015
sprejel Državni zbor RS leta 2004
sprejela Vlada RS aprila 2016
sprejela Vlada RS septembra 2015
sprejela Vlada RS februarja 2013
sprejela Vlada RS aprila 2015
sprejela Vlada RS decembra 2016
v pripravi
v pripravi
v pripravi
v pripravi
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2.

PREGLED NACIONALNIH ENERGETSKIH CILJEV IN DOSEŽENIH PRIHRANKOV

2.1.

Izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020

Skladno s 3. členom Direktive 2012/27/EU si Slovenija zastavlja cilj izboljšanja energetske
učinkovitosti do leta 2020, tako da poraba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla
7,125 Mtoe (82,86 TWh).

Cilj je določen na primarni ravni energije, saj k povečanju energetske učinkovitosti cilja prispevajo
tudi transformacije, kjer pa so predvidene izboljšave učinkovitosti zaradi tehnološke prenove in
povečanja deleža OVE. Nacionalni cilj za leto 2020 izhaja iz dolgoročnih projekcij rabe energije do
leta 2030, ki so bile izdelane v letu 2014. Ta cilj ne vključuje neenergetske rabe goriv in je
zastavljen na podlagi nacionalne statistike rabe energije, pripravljene po metodologiji EUROSTAT.
Podrobno je izračun ciljev dokumentiran v študiji Dolgoročne energetske bilance do leta 2030
(2014), ključne kategorije pa so predstavljene spodaj, Tabela 3.
Tabela 3:

Ocene ključnih številk za nacionalno proizvodnjo in porabo energije leta 2020

Poraba energije leta 2020

[GWh]

Skupaj poraba primarne energije leta 2020

82.864

Transformacije – vhod (termoelektrarne)

15.775

Proizvodnja električne energije (termoelektrarne)

7.251

Transformacije – vhod – SPTE

4.820

Transformacije – izhod – SPTE (toplota)

1.463

Transformacije – izhod – SPTE (električna energija)

1.568

Izgube distribucije (vsa goriva)
Skupaj poraba končne energije

59.525

Poraba končne energije – industrija

15.206

Poraba končne energije – promet

25.593

Poraba končne energije – gospodinjstva

12.103

Poraba končne energije – storitveni sektor

2.2.

8

949

6.624

Drugi cilji za povečanje energetske učinkovitosti

Aprila 2015 je bil sprejet Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020
(AN sNES). AN sNES predvideva, da bo v standardu skoraj nič-energijskih stavb do leta 2018
prenovljenih 333.000 m2 stavb v storitvenem sektorju in 2,9 milijonov m2 stanovanjskih stavb do
leta 2020. V skladu z 9. členom prenovljene Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti
stavb (EPBD) in 330. členom EZ-1 je z AN sNES predvideno tudi, da bodo vse nove stavbe, ki so v
lasti in uporabi javnih organov, skoraj nič-energijske od konca leta 2018, v drugih sektorjih pa od
konca leta 2020 dalje, Tabela 3.
8

Izgube distribucije in prenosa električne energije
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Tabela 4:

Nacionalni cilji glede skoraj nič-energijskih stavb
Cilj kot odstotek skupnega števila na novo
zgrajenih stavb

2016

16 %

2021

100 %

Za celovito energetsko prenovo stavb v javnem sektorju so sredstva predvidena tudi v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP).
V obdobju 2014-2023 je predvideno, da bodo v širšem javnem sektorju energetsko prenovljene
stavbe s skupno 1,8 milijonov m2 uporabne površine. V javnem in stanovanjskem sektorju je
predvidena tudi izvedba petih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov
stavb.

2.3.

Doseženi in ciljni prihranki energije

Prihranki primarne energije zaradi izvajanja ukrepov v letih 2013-2015 so bili ocenjeni na
1.787 GWh, Tabela 5. Prihranki primarne energije vključujejo prihranek pri pretvorbi energije
(zaradi večje proizvodnje električne energije iz OVE in v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom - SPTE) in prihranek končne energije. Prihranek zaradi večje
proizvodnje električne energije iz OVE in v SPTE je ocenjen na podlagi povečanja proizvedene
električne energije v teh napravah do leta 2015 glede na stanje leta 2012 in znaša 518 GWh.
Upoštevan je samo prirast proizvodnje v napravah, ki so vključene v shemo za spodbujanje
proizvodnje električne energije iz OVE in v SPTE. V primerjavi s ciljnimi prihranki primarne
energije za leto 2015 je bil dosežen prihranek nižji za 5 %. Kljub temu je bila dosežena ciljna raven
rabe primarne energije (glej poglavje 3.1.1), zlasti kot posledica manjše aktivnosti v prometu.
Tabela 5:

Doseženi kumulativni prihranki primarne in končne energije glede na leto 20129 v
primerjavi z indikativnimi ciljnimi prihranki za leta 2015, 2016 in 2020
Prihranki primarne energije
[GWh]

Prihranki končne energije
[GWh]

Doseženi prihranki 2015

1.787

1.269

Cilj 2015

1.879

1.550

Cilj 2016

2.485

2.048

Cilj 2020

4.908

4.040

2.3.1. Metodologija za izračun ciljnih prihrankov primarne in končne energije
Ocenjeni ciljni prihranki primarne in končne energije (Tabela 5) so izračunani kot razlika med
projekcijo rabe energije z referenčnim nivojem izvajanja ukrepov URE ter projekcijo brez
ukrepov. Izjema je ocena prihrankov gospodinjstev pri električni energiji, kjer je bil prihranek
ocenjen na podlagi metodologije za velike gospodinjske aparate, ki je bila uporabljena že za
predhodno oceno prihrankov po Direktivi o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih
storitvah (ESD)10,11. Namreč pri gospodinjstvih je kot razlika med referenčnim nivojem in
9

Prihranek glede na leto 2012, kar pomeni, da je prihranek leta 2012 enak nič.
Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o
energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS, UL L 114 z dne 27. 4. 2006, str. 64
11
Osnovna predpostavka pri izračunu je bila, da se aparati zamenjujejo v povprečju na 10 let, zato je prihranek
izračunan kot razlika med letno rabo energije povprečnega novega aparata in letno rabo energije povprečnega
10
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projekcijo brez ukrepov izračunan prihranek energije samo za rabo energije za ogrevanje in
pripravo sanitarne tople vode, medtem ko za rabo električne energije projekcija brez ukrepov ni
bila izračunana, ker je njena priprava časovno zaradi velikega števila aparatov zelo zahtevna.
Ciljni prihranki energije so izračunani glede na leto 2012.
Priprava projekcije rabe energije brez ukrepov URE pomeni velik izziv, saj je treba določiti
pričakovan razvoj parametrov, ki določajo rabo energije, če se ukrepi energetske politike in
drugih politik, ki vplivajo na rabo energije, ne bi izvajali. Parametri so bili določeni na podlagi
zgodovinske analize gibanja parametrov in strokovne ocene. Projekcija brez ukrepov ne pomeni
zamrznitve parametrov v izhodiščnem letu, ampak predpostavlja določen avtonomen trend
izboljšav, ki bi se zgodil, kljub temu da se ukrepi ne bi izvajali. Prednost takega izračuna
prihrankov je, da ne more priti do dvojnega upoštevanja učinkov ukrepov URE, ki se lahko pojavi,
ker se nekateri ukrepi prekrivajo.
Projekcije rabe energije so izračunane za leta 2015, 2020, 2025 in 2030. Prihranek za leto 2016 je
bil izračunan z linearno interpolacijo prihrankov med letoma 2015 in 2020.
Največji prihranek končne energije leta 2020 glede na leto 2012 bo po projekcijah dosežen v
prometu, in sicer 1.481 GWh (37 % skupnega prihranka), sledijo gospodinjstva z 1.201 GWh
(30 %), na tretjem mestu je industrija z 935 GWh (23 %), najmanjši prihranek v višini 423 GWh
(10 %) pa bo dosežen v storitvah, Tabela 6. Učinki horizontalnih in večsektorskih ukrepov so
razdeljeni po sektorjih.
Prihranki energije za leti 2016 in 2020 upoštevajo učinek vseh ukrepov, ne samo ukrepov,
predvidenih v tem akcijskem načrtu, kar je korektno tudi z vidika doseganja cilja, ki je določen na
ravni oskrbe z energijo12.
Tabela 6:

Sektorska razdelitev prihrankov končne energije leta 2020
Prihranki končne energije [GWh]

Industrija

935

Promet

1.481

Gospodinjstva

1.201

Storitve
Skupaj

423
4.040

novega aparata pred 10 leti, pomnožena s številom novih aparatov, ki zamenjujejo obstoječe aparate. Podatki o rabi
energije aparatov so izračunani na podlagi tržnih podatkov o prodaji aparatov.
Vir: Priloga 1: Poročilo o izvajanju prvega nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost v obdobju 2008–
2010; september 2010, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2010–2016 – osnutek;
oktober 2011.
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
12
V okviru AN URE 1, ki je bil primarno pripravljen za doseganje ciljnega prihranka energije, je bilo treba skladno z
metodologijo oceniti samo učinek ukrepov, ki so bili navedeni v akcijskem načrtu. Kjer je bila uporabljena metoda od
spodaj navzgor, je bilo to mogoče narediti, kjer pa je bila uporabljena metoda od zgoraj navzdol (promet, industrija),
pa to ni bilo mogoče. Poleg tega je metodologija izračuna prihranka ESD predpisovala, da se upošteva samo del
industrije, ki ni vključen v ETS, medtem ko direktiva o energetski učinkovitosti te omejitve nima več.
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2.4.

Pregled prihrankov končne energije

V obdobju 2013-2015 je bilo z različnimi ukrepi, načrtovanimi v okviru AN URE 2020, skupaj
doseženih 1.269 GWh prihranka končne energije, Tabela 7. Največji delež tega prihranka, skoraj
43 %, je bil dosežen v gospodinjstvih, sledita pa skupaj industrija in zasebni storitveni sektor z
29 % deležem13. Doseženi prihranki so bili izračunani z metodo od spodaj navzgor (BU), pri čemer
so bile upoštevane ustrezne metodologije iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih14 oziroma Pravilnika o metodah za določanje prihrankov
energije15, ki je nadomestil prej omenjeni pravilnik. Prihranki, doseženi v okviru izpolnjevanja
obveznosti 7. člena EED z izvajanjem sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije pri
končnih odjemalcih in alternativnega ukrepa, to je programa spodbud, ki jih za ukrepe URE in
OVE namenja Eko sklad iz sredstev, zbranih s prispevkom na rabo energije za povečanje
energetske učinkovitosti, so leta 2013 predstavljali 70 %, leta 2015 pa skoraj 85 % vseh
prihrankov. K povečanju prihrankov je prispeval zlasti večji nabor ukrepov (npr. ukrep dodajanja
aditiva pogonskemu gorivu), ki jih lahko od leta 2015 dalje v skladu z Uredbo o zagotavljanju
prihrankov energije16 izvajajo zavezanci v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne
energije (glej tudi poglavje 3.1.1).
Tabela 7:

Kumulativni prihranek končne energije zaradi izvajanja z AN URE 2020 predvidenih
ukrepov v obdobju 2013-2015 glede na leto 2012 po sektorjih

[GWh]

2013

2014

Industrija

24,7

55,4

Zasebni storitveni sektor

32,5

105,0

Javni sektor

92,6

132,2

157,8

0,2

0,3

196,5

Gospodinjstva

233,5

400,4

543,7

Skupaj

383,5

693,3

1.268,5

Prihranki, doseženi v okviru 7. člena EED

268,1

472,4

1.076,9

Promet

2015
370,5

V primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2015, ki je bil ocenjen na 1.550 GWh (Tabela 5),
zaostajamo za dobrih 18 %. Pri tem je potrebno opozoriti, da indikativni cilj za prihranek končne
energije upošteva učinke vseh ukrepov, ne samo ukrepov, predvidenih z AN URE 2020. Cilji so
tako korektni z vidika doseganja skupnega cilja, ki je določen na ravni primarne energije, niso pa
povsem primerljivi s predstavljenimi podatki o doseženih prihrankih končne energije, ki temeljijo
na razpoložljivih podatkih o učinkih izvajanja različnih ukrepov, predvidenih z AN URE 2020 (npr.
program finančnih spodbud za energetsko učinkovitost in rabo OVE v stanovanjskih stavbah pri
Eko skladu, energetska prenova javnih stavb v okviru OP EKP, shema obveznega doseganja
prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih itd.). Spremljanje izvajanja ukrepov,
predvidenih v AN URE 2020, tudi s spremljanjem doseženih prihrankov končne energije, je kljub
temu pomembno, in sicer tako s stališča spremljanja učinkovitosti nacionalnih shem za URE in
13

14
15
16

Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov za leto 2015 ni bilo mogoče oceniti doseženih prihrankov končne energije
ločeno za industrijo in zasebni storitveni sektor.
Ur. l. RS, št. 4/10, 62/13, 17/14 – EZ-1 in 67/15
Ur. l. RS, št. 67/15 in 14/17
Ur. l. RS, št. 96/14
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izrabo OVE kot tudi s stališča ugotavljanja vzrokov morebitnih odstopanj od predvidenega cilja
AN URE 2020 na ravni rabe primarne energije.
Skladno s 4. členom ESD je bil v okviru Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost
za obdobje 2008–2016 (AN URE 1)17 zastavljen cilj v letu 2016 doseči 9-odstotni prihranek končne
energije oziroma 4.261 GWh z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za
učinkovito rabo energije, energetske storitve ter razvoj energetsko učinkovitih tehnologij in
izdelkov. Do vključno leta 2015 je bil dosežen prihranek končne energije v višini 4.949 GWh18, kar
za 16 % presega cilj za leto 2016. Kaže torej, da bo cilj, zastavljen v okviru AN URE 1, leta 2016
dosežen..
V sektorjih industrije in prometa je bila vrednost prihranka ocenjena z metodo od zgoraj navzdol
(TD), drugi izračunani prihranki pa so neposredna posledica izvajanja aktivnih politik in ukrepov in
so bili izračunani z metodo od spodaj navzgor (BU). V izogib dvojnemu štetju prihrankov, so bili
ukrepi, ki so bili izvedeni v sektorjih industrije in prometa, izvzeti. V drugih primerih mogočega
dvojnega štetja so bili v izračunih upoštevani ustrezni korekcijski faktorji.
Tudi tukaj so bile pri izračunu prihrankov z metodo BU upoštevane ustrezne metodologije iz že
prej omenjenih pravilnikov o metodah za določanje prihrankov energije13,15, pri izračunu
prihranka z metodo TD pa so bile upoštevane metodologije iz Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo OVE19. V
izračunih prihranka električne energije je bil upoštevan faktor 2,5.

17

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure1.pdf
V izračunu je bil prihranek energije v industriji ocenjen z metodo od zgoraj navzdol, v storitvenem sektorju pa z
metodo od spodaj navzgor, pri kateri pa ni bilo mogoče upoštevati prihrankov iz sheme obveznega doseganja
prihrankov končne energije, saj natančnejša sektorska porazdelitev prihrankov ni znana. Prihranki, doseženi v
storitvenem sektorju, so zato nekoliko podcenjeni in z njimi tudi celotni prihranki, doseženi do vključno leta 2015.
19
Priloga 2: Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in
večjo uporabo obnovljivih virov energije; september 2011; Predlog Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko
učinkovitost za obdobje 2010–2016 – osnutek; oktober 2011. http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateskirazvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
18
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3.

UKREPI POLITIKE ZA IZVAJANJE DIREKTIVE O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI

3.1.

Horizontalni ukrepi

3.1.1. Sistem obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi politike
(7. člen)
Slovenija bo cilj skupnih prihrankov končne energije iz 7. člena direktive dosegla z združeno
izvedbo sistema obveznosti energetske učinkovitosti in alternativnega ukrepa politike, Tabela 8.
Tabela 8:

Obstoječi ukrep za izvajanje obveznosti energetske učinkovitosti

Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa
/ Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

H.6

Sistem obveznega
doseganja prihrankov
energije in
alternativni ukrep

Nadgradnja
Potrebno je izboljšati spremljanje izvajanja
sheme ter zagotoviti pogoje za njeno stabilno
delovanje (preverjanje poročanja zavezancev o
doseganju prihrankov, sprotna prenova metod in
odprava anomalij, ki bi lahko povzročile nerealne
visoke prihranke ter posledično njihovo nizko
ceno na trgu, idr.).

Energetske
storitve /
dobavitelji
energije, Eko
sklad,
Ministrstvo,
pristojno za
energijo,
Agencija za
energijo

Gospodarstvo:
industrija in
storitvene
dejavnosti,
gospodinjstva

2017
–
2020

Cilj skupnih prihrankov končne energije
Obveznost doseganja skupnega prihranka končne energije v obdobju od 1. januarja 2014 do
31. decembra 2020 znaša 523 GWh novih prihrankov na letnem nivoju, ciljni kumulativni
prihranki v obdobju 2014–2020 pa znašajo 14.647 GWh. Slovenija je ciljne prihranke znižala z
uporabo nižjih vrednosti v prvih štirih letih izvajanja sistema energetske učinkovitosti in
alternativnih ukrepov20.
Ciljni skupni prihranki končne energije v okviru 7. člena direktive, ki jih morajo doseči dobavitelji
električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem (zavezanci) in
Eko sklad kot izvajalec alternativnega ukrepa politike, v letu 2020 znašajo 3.319 GWh,
kumulativni prihranki v obdobju 2014–2020 pa 11.596 GWh.
Življenjska doba ukrepov in izračun prihrankov
Življenjska doba posameznih ukrepov in način izračuna prihrankov energije, doseženih s
posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti so določeni v prenovljenem
Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije21. Pravilnik za posamezne ukrepe določa
tudi način izračuna porabe OVE in zmanjšanja emisij CO2.
Sistem obveznosti energetske učinkovitosti
EZ-1 je kot sistem obveznosti energetske učinkovitosti za zavezance vzpostavil shemo obveznega
doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Zavezanec mora v tekočem koledarskem
letu dosegati prihranke v višini 0,75 % prodane energije v preteklem letu, zavezanec, ki dobavlja

20
21

Prva alineja drugega odstavka 7. člena Direktive 2012/27/EU.
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tekoča goriva, pa mora v tekočem koledarskem letu dosegati prihranke v višini 0,25 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v preteklem letu.
Izvajanje tega ukrepa je od leta 2015 urejeno z novo Uredbo o zagotavljanju prihrankov
energije22. Z novo uredbo so postali zavezanci za doseganje prihrankov vsi dobavitelji električne
energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem, ne glede na velikost,
spremenila se je višina prihrankov energije, ki jo morajo zavezanci doseči, in pa nekoliko tudi
nabor energetskih storitev in ukrepov, ki jih lahko izvajajo. Spremenil se je tudi način financiranja
ukrepov. Po novi uredbi zavezanci nakazujejo zbrana sredstva prispevka za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje
energetske učinkovitosti Eko skladu, ukrepe za doseganje svojih obveznosti pa financirajo iz
drugih virov, kot so lastna sredstva, spodbude, krediti, financiranje s strani tretje stranke, itn.
Zavezanci lahko izvajajo ukrepe v vseh sektorjih, tudi v prometu in ETS sektorju, ki je predmet
sistema trgovanja z emisijami. Z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije je uveljavljena tudi
izjema, da se prihranek primarne energije, dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa
energije, vključno z infrastrukturami za učinkovito DO in DH, upošteva pri prihranku končne
energije23. Dopuščeni so ukrepi za spodbujanje SPTE ter izboljšave na sistemih za DO, vključno z
izboljšavami v toplotnih postajah.
Za poročanje zavezancev in preverjanje doseganja prihrankov je pristojna Agencija za energijo
(Agencija).
Alternativni ukrep – program Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti
Slovenija je kot alternativni ukrep za doseganje obveznosti 7. člena direktive izbrala izvajanje
programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti24,25. Cilj Eko sklada v posameznih
letih v obdobju 2014–2020 znaša 0,75 % ciljnega prihranka letno oziroma 262 GWh novih
prihrankov vsako leto. Tako bodo prihranki, ki jih bo z ukrepi, izvedenimi v celotnem obdobju
2014–2020, zagotovil Eko sklad, v letu 2020 znašali 1.834 GWh, kumulativni prihranki v celotnem
obdobju pa 7.336 GWh.
Doseganje ciljev skladno s 7. členom direktive
Skladno s 7. členom direktive znašajo ciljni prihranki končne energije za leti 2014 in 2015
doseženi z novimi ukrepi 349 GWh26, od tega naj bi bilo 87 GWh doseženo v okviru sheme
obveznega doseganja prihrankov končne energije, 262 GWh pa s spodbudami, ki jih za URE in
OVE namenja Eko sklad, Tabela 9. Leta 2014 so zavezanci dosegli zmanjšanje rabe končne
energije za 66,3 GWh27, Eko sklad pa je pripomogel k zmanjšanju rabe končne energije za
138 GWh. Skupno je bil tako dosežen prihranek končne energije v višini 204,3 GWh. Leta 2014 je
Slovenija tako dosegla le 58,5 % zastavljenega cilja, pri čemer so zavezanci dosegli dobre tri
četrtine svojega cilja, Eko sklad pa le dobro polovico. Na kumulativni ravni je bilo s prihranki iz
leta 2014 doseženih 12,3 % skupne kumulativne vrednosti 11.596 GWh za obdobje 2014–2020.
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Ur. l. RS, št. 96/14
Tretja alineja drugega odstavka 7. člena Direktive 2012/27/EU.
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Drugi odstavek 314. člena EZ-1.
25
Za izvajanje programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti bo predvidoma v letu 2017 zbrano
35 mio EUR sredstev.
26
Indikativna cilja za leti 2014 in 2015 sta enaka.
27
Upoštevani so samo učinki investicijskih ukrepov, ne pa tudi učinki izvajanja energetskih pregledov ter informiranja in
ozaveščanja.
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Tabela 9:

Prihranek končne energije skladno s 7. členom direktive v obdobju 2013–2015

Prihranek končne energije [MWh/leto]

2013

2014

2015

2016

66.248

502.160

327.290

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije
Skupaj shema

51.567

Alternativni ukrep – program Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti
Nepovratna sredstva za občane

197.257

117.617

84.805

Nepovratna sredstva za javni sektor

845

1.786

0

Nepovratna sredstva za vozila

121

86

194

18.336

18.557

17.343

13.740

216.559

138.046

102.342

140.340

268.126

204.294

604.502

467.630

Energetsko svetovanje za občane (ENSVET)
Skupaj alternativni ukrep

126.600

Prihranki končne energije – 7. člen direktive
Skupaj 7. člen

Leta 2015 je bilo z nepovratnimi sredstvi Eko sklada doseženega še za 27,9 % manj prihranka
končne energije kot leto prej. V shemi obveznega doseganja prihrankov končne energije za
zavezance je leta 2015 prišlo do nekaterih sprememb, zlasti pri zavezancih ter pri naboru in
načinu financiranja ukrepov, sprejet pa je bil tudi nov Pravilnik o metodah za določanje
prihrankov energije28 z nekaterimi novimi in spremenjenimi metodami za izračun prihrankov
energije. Leta 2015 so prihranki končne energije, doseženi znotraj sheme zavezancev, znašali
502,2 GWh, kar je bistveno več od predvidenega indikativnega cilja 87 GWh oziroma tudi
bistveno več od dejanskega cilja obveznega doseganja prihranka v višini 0,25 % prodane energije
v letu prej, ki znaša 125,7 GWh. Skoraj tri četrtine tega prihranka je bilo doseženega samo s tremi
ukrepi (dodajanje aditiva pogonskemu gorivu, uvedba sistema upravljanja energije, celovita
prenova toplotnih postaj v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije).
Leta 2016 so zavezanci po prvih podatkih dosegli 327,3 GWh prihranka končne energije, od tega
41 % z ukrepom uvajanja sistema za upravljanje z energijo in 31 % z ukrepom dodajanja aditiva
pogonskemu gorivu, s čimer je bila višina obveznega prihranka končne energije, ki je za leto 2016
znašala 176,8 GWh, ponovno presežena. Nekateri zavezanci so svoje obveznosti za leto 2016 v
celoti ali deloma pokrili s prihranki, doseženimi leta 2015. V letu 2017 imajo zavezanci na voljo še
245,6 GWh prihrankov energije iz leta 2015 in 283,5 GWh iz leta 2016, skupaj torej 529,1 GWh. V
prihodnje bo treba izboljšati spremljanje izvajanja sheme in zagotoviti pogoje za njeno stabilno
delovanje, in sicer predvsem s preverjanjem poročanja zavezancev o doseganju prihrankov
(izvedeni projekti, udeležba pri doseganju prihrankov) ter sprotno prenovo metod za izračun
prihrankov energije in odpravo anomalij, ki bi lahko povzročile nerealne visoke prihranke ter
posledično njihovo nizko ceno na trgu (glej tudi ukrep H.6, Tabela 8).
Prihranki energije, ki jih v okviru alternativnega ukrepa zagotavlja Eko sklad, so se leta 2016 glede
na leto prej povečali in so znašali 140,3 GWh29. Skupaj je bilo tega leta v okviru 7. člena tako
doseženih 467,6 GWh prihranka energije. Kljub temu z doseženimi prihranki v nobenem letu do
zdaj Slovenija ni dosegla zastavljenih ciljev30, saj se presežki, ki jih dosegajo zavezanci, prenašajo v
prihodnja leta, cilji, zastavljeni v okviru alternativnega ukrepa (262 GWh prihranka končne
energije na leto), pa niso bili doseženi. Pri izvajanju alternativnega ukrepa kot največja težava še
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Ur. l. RS, št. 67/15 in 14/17
Podatek še ni dokončen.
30
Leta 2014 je bil cilj 349 GWh prihranka končne energije, doseženih pa je bilo 204 GWh. Leta 2015 je bil cilj 388 GWh
prihranka, doseženih pa je bilo 228 GWh. Leta 2016 je bil cilj 439 GWh prihranka, doseženih ga je bilo 317 GWh.
29
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naprej ostaja ustrezno plasiranje sredstev, zbranih s prispevkom na rabo energije za povečanje
energetske učinkovitosti.
3.1.2. Energetski pregledi in sistemi upravljanja (8. člen)
Na podlagi 354. člena EZ-1 je bil junija 2016 sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini
energetskega pregleda. Poleg minimalnih zahtev in metodologije za izvedbo energetskega
pregleda določa pravilnik tudi, da morajo velike gospodarske družbe, ki morajo izvesti energetski
pregled obvezno na vsaka 4 leta (ukrep V.4), prvi tak energetski pregled opraviti najkasneje do
konca leta 2017, ko bodo prvič na razpolago tudi podatki o izvajanju tega ukrepa. Za spremljanje
izpolnjevanja te obveznosti je pristojna Agencija. Pravilnik določa tudi, kdo vse so lahko izvajalci
energetskih pregledov, ne vzpostavlja pa sistema njihovega certificiranja.
Do konca leta 2014 sta se izvajanje energetskih pregledov in nakup opreme za upravljanje
energije v industriji in storitvenem sektorju spodbujala z nepovratnimi sredstvi v okviru programov
doseganja prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih za dobavitelje električne energije,
toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv (ukrep 7. člen). V obdobju 2013-2014 je bilo tako
podprtih 138 energetskih pregledov. Leta 2015 je z novo uredbo31 v shemi obveznega doseganja
prihrankov končne energije prišlo do nekaterih sprememb, in sicer tudi pri naboru in načinu
financiranja ukrepov. Ukrep programov izvajanja energetskih pregledov je tako nadomestil ukrep
optimizacije tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu. V ta ukrep je
bilo leta 2015 vključenih 13 odjemalcev. Nepovratna sredstva za izvajanje energetskih pregledov
tega leta sicer niso bila razpisana. V okviru programov doseganja prihrankov energije pri končnih
odjemalcih je bilo v obdobju 2013-2014 podprtih tudi 31 projektov nakupa opreme za izvajanje
obratovalnega monitoringa in upravljanja energije pri odjemalcih. Leta 2015 je bilo v ta ukrep
vključenih 7 odjemalcev, pri 12 odjemalcih pa je bil izveden ukrep uvajanja sistema upravljanja
energije. Aprila 2017 je Eko sklad objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud za izvedbo energetskega pregleda za mala in srednja podjetja (MSP).
Leta 2016 je bila v skladu s 324. členom EZ-1 sprejeta tudi Uredba o upravljanju z energijo v
javnem sektorju32 (ukrep J.3). Sistem upravljanja z energijo je obvezen za stavbe z uporabno
površino več kot 250 m2, ki so v uporabi države, samoupravnih lokalnih skupnosti ali državnih
organov, katerih ustanovitelj je RS ali lokalna skupnost. Uredba določa tudi minimalne zahteve
glede energetske učinkovitosti stavb, ki jih z nakupom ali najemom na novo pridobijo v uporabo
organi državne uprave. Zavezanci morajo sistem upravljanja z energijo vzpostaviti najkasneje do
konca leta 2017, MzI pa je v letu 2016 začel s pripravo registra in bo prvi fazi, leta 2017,
vzpostavil sistem energetskega knjigovodstva za stavbe javnega sektorja za poročanje
zavezancev. Izvajanja energetskih pregledov v javnem sektorju se zaenkrat ne spremlja
sistematično. Za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo javnih stavb v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP ROPI) so morali
prijavitelji predhodno izvesti razširjen energetski pregled (362 pogodb33, 1,2 milijona m2 tlorisne
površine objektov). Predhodno izveden razširjen energetski pregled stavb, ki so predmet
operacije, ostaja kot pogoj za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo javnih stavb tudi v
okviru OP EKP. Na področju energetskih pregledov in sistemov upravljanja energije je načrtovano
nadaljevanje izvajanja obstoječih ukrepov in njihova nadgradnja (Tabela 10) ter vpeljava novega
ukrepa V.6 – Shema zagotavljanja kakovosti energetskih pregledov, s katerim se bosta izboljšali
kakovost in uporabnost energetskih pregledov v javnem sektorju in gospodarstvu, Tabela 11.
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Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Ur. l. RS, št. 96/14
Ur. l. RS, št. 52/16
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Pogodba lahko vključuje več objektov, zato število pogodb ni enako številu stavb.
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Tabela 10:

Obstoječi ukrepi na področju energetskih pregledov in sistemov upravljanja

Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

I.3

Spodbude za uvajanje
sistemov upravljanja z
energijo

Nadgradnja:
 Vzpostavitev sheme za spodbujanje
upravljanja z energijo v MSP. Prva faza
vzpostavitve sheme bo obsegala pripravo
sheme in zagon s pilotnim projektom.

Finančne spodbude /
Ministrstvo pristojno
za energijo,
Eko sklad

Gospodarstvo,
MSP

2017
–
2020

J.3

Upravljanje z energijo
v javnem sektorju

Nadgradnja:
 Nadgradnja sistema upravljanja z energijo v
javnem sektorju tako, da sta zagotovljena
stalen proces spremljanja rabe energije in
izvajanja ukrepov URE in rabe OVE v javnem
sektorju ter njegova ustrezna organiziranost,
vključno z imenovanjem energetskih
managerjev, usposabljanjem in vzpostavitvijo
procesa stalnih izboljšav (MzI).
 Priprava navodil za izvajanje energetskega
knjigovodstva, vključno z navodili za ustrezno
poročanje zavezancev o rabi energije,
izvajanju ukrepov za povečanje energetske
učinkovitosti in s tem povezanimi stroški
(MzI DE).

Predpisi /
Ministrstvo pristojno
za energijo

Javni sektor

2017
–
2020

V.4

Izvajanje energetskih
pregledov v velikih
podjetjih

Obstoječ ukrep
Izvajanje energetskih pregledov v velikih
podjetjih na vsaka 4 leta in spremljanje izvajanja
te obveznosti.

Obveznost /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
Agencija za energijo

Gospodarstvo,
velika podjetja

2017
–
2020

Tabela 11:

Nov ukrep na področju energetskih pregledov in sistemov upravljanja

Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

V.6

Shema zagotavljanja
kakovosti energetskih
pregledov

Z izvedbo ukrepa se bosta izboljšali kakovost in
uporabnost energetskih pregledov v javnem
sektorju in gospodarstvu. Predvidena je:
 Vzpostavitev sheme zagotavljanja kakovosti
energetskih pregledov, ki bo vključevala tudi
šolanje in certificiranje izvajalcev energetskih
pregledov ter nadgradnjo izvajanja
energetskih pregledov z dodatnimi
storitvami, odvisno od faze projekta
(informiranje in podpora naročnikom pri
pridobivanju razpoložljivih nepovratnih in
povratnih finančnih sredstev za izvedbo
ukrepov, spremljanje in podpora pri izvajanju
ukrepov itd.).
 Nadgradnja priprave energetskih pregledov
na način, da bodo pripravljeni dokumenti
podpirali izvedbo projektov po principu
energetskega pogodbeništva.
 Vzpostavitev sistematičnega spremljanja
izvedenih energetskih pregledov.

Sklop instrumentov /
Ministrstvo, pristojno
za energijo

Gospodarstvo,
javni sektor

2018
–
2020

I.3

Finančne spodbude za povečanje učinkovitosti in izrabo OVE v industriji (glej Tabela 29).)
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3.1.3. Meritve in obračun (9. do 11. člen)
V skladu z EZ-1 in direktivama 2009/72/ES34 in 2009/73/ES35 je bila pripravljena ekonomska
»Analiza stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji«36. Leta 2015 je bila sprejeta
Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne
energije37, ki določa ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednega
merilnega sistema električne energije na območju RS. Ureja predvsem tehnične zahteve za
pametne merilne sisteme ter način in pogoje za uvajanje v naše električno omrežje. Po tej uredbi,
vključuje napredni merilni sistem: sistemske števce pri uporabnikih sistema; komunikacijsko
infrastrukturo, ki omogoča prenos podatkov od sistemskih števcev do merilnih centrov; merilne
centre in enoten informacijski sistem (sistem za enoten dostop do podatkov iz merilnih centrov v
RS).
Distribucijski operater omrežja za električno energijo v Sloveniji (SODO) je leta 2012 predstavil
»Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji«38, ki opredeljuje strateške smernice uvajanja
pametnih omrežij, s katerim bi v Sloveniji do leta 2020 dobili delujoč sistem. V letu 2016 je SODO
v skladu s šestim členom Uredbe o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih
merilnih sistemov električne energije objavil »Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema v
elektrodistribucijskem sistemu Slovenije«39. Načrt do leta 2025 predvideva priključitev naprednih
merilnih sistemov vsem uporabnikom elektrodistribucijskega omrežja. Do leta 2023 pa 91 %
delež vseh uporabnikov.
Sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES) je v zadnjih dveh letih začrtal
jasne smernice glede koncepta pametnih omrežij, zato jim bo tudi v prihodnje namenil veliko
pozornosti. V letu 2016 je družba ELES podpisala sporazum o sodelovanju z Japonsko agencijo za
nove energetske in industrijske tehnologije – NEDO40, in s tem prevzela eno izmed vidnejših vlog
v Sloveniji na področju razvoja pametnih omrežij in pametnih skupnosti. V okviru projekta se
bodo vzpostavile napredne funkcionalnosti, ki bodo omogočile boljšo koordinacijo med deležniki
v elektroenergetskem sistemu in učinkovitejše obratovanje sistema. Razvili bodo opremo, ki bo
vključevala napredna orodja za vodenje omrežja (DMS), napredna orodja optimizacije rabe
električne energije v lokalnih skupnostih in stavbah (EMS) ter platformo za vključevanje odjema v
sistemske storitve.
Vgradnja naprednih merilnih sistemov je podprta tudi v okviru sheme obveznega doseganja
prihrankov končne energije. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za
določanje prihrankov energije41 izpostavlja pomen naprednih storitev ponudnika, ki so v podporo
končnemu uporabniku. Navedeno je, da mora biti napredni merilni sistem ustrezno podprt z
naborom naprednih storitev ponudnika opreme (aplikacija za spremljanje, dnevni vpogled,
primerjava itn.).
Leta 2015 je Vlada RS sprejela »Slovensko strategijo pametne specializacije (S4)«42, platformo
razvojnih vlaganj na področjih, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc.
34

Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga
z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES
35
Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z
zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES
36
http://www.agen-rs.si/dokumenti/29/2/2014/CBA_SLO_Koncno_20140321_1986.pdf
37
Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije, Ur. l. RS,
št. 79/15
38
http://www.sodo.si/_files/434/pametna_omrezja_2012_pop7.pdf
39
https://www.sodo.si/o-nas/aktualno/nacrt-uvedbe-naprednega-merilnega-sistema-v-elektrodistribuc
40
Trajanje projekta 2016-2019, vrednost projekta 35 milijonov EUR, https://www.eles.si/projekt-nedo.
41
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 14/17)
42
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
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Napredni merilni sistemi imajo v S4 pomembno vlogo. Med identificiranimi prednostnimi
področji sta področji Pametnih mest in skupnosti ter (S)Industrija 4.0 – tovarne prihodnosti. V
okviru prioritetnega področja Pametna mesta in skupnosti bo podprt razvoj sistemskih rešitev na
področju pametnih omrežij in IT platform ter vzpostavitev vsaj dveh pilotnih projektov,
prednostno na področju energetike, mobilnosti. Med fokusna področja tako sodijo: odprte
sistemske rešitve - IT platforme ter pretvorba, distribucija in upravljanje energije. V sklopu
prioritetnega področja (S)Industrija 4.0 – tovarne prihodnosti pa bo podprta modernizacija in
digitalizacija proizvodnih procesov ter upravljanja celotnega proizvodnega cikla. Prepoznana
fokusna področja in tehnologije so optimizacija in avtomatizacija proizvodnje, pametni stroji in
naprave, napredni merilni sistemi in senzorji.
Zakonske podlage
Področje meritev in obračuna energije je skladno z direktivami 2009/72/ES, 2009/73/ES in
2012/27/EU opredeljeno v EZ-1. Energetski zakon v 355. do 358. člena ureja področja, ki jih
direktiva določa za meritve energije (9. člen), informacije o obračunu (10. člen) ter stroških
dostopa do informacij o merjenju in obračunu (11. člen):


obvezno merjenje energije in obračun;



obvezno merjenje toplote za posamezno stavbo;



obvezno merjenje toplote v posameznih delih stavb;



obveščanje končnih odjemalcev o porabi energije;



dostop do dodatnih informacij o porabi, kjer so nameščeni napredni merilni sistemi;



dostop do informacij s strani ponudnika energetskih storitev.

Izvajanje storitev s področja meritev in obračuna za končne odjemalce
E-storitve za odjemalce električne energije
Agencija za energijo je na svoji spletni strani pripravila aplikacijo Primerjalnik ponudb za
odjemalce električne energije43, ki je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne
energije. Aplikacija omogoča primerjavo ponudb in pridobitev nekaterih drugih informacij, ki so
opredeljene v prilogi VII (poglavje 1.2) direktive – Minimalne zahteve za obračunavanje in
informiranje o obračunu na podlagi dejanske porabe. Storitve aplikacije so predstavljene v tabeli
spodaj, Tabela 12.

Tabela 12: E-storitve za odjemalce električne energije
E-storitev

Opis

Primerjava ponudb o dobavi
električne energije

Storitev omogoča izračun in primerjavo vseh aktivnih ponudb za dobavo
električne energije. Primerjava ponudb omogoča, da končni odjemalec spozna
dobavitelje električne energije in njihove ponudbe. Omogoča informativni
izračun letnega zneska za predvideno porabo električne energije in primerjavo
vseh ponudb, ki ustrezajo merilom končnega odjemalca.

Preveri mesečni obračun

Storitev omogoča preverjanje pravilnosti mesečnega obračuna za električno
energijo za ponudbo izbranega dobavitelja.

Nadzor nad ponudbami za dobavo
električne energije

Storitev omogoča avtomatsko obveščanje o spremembah ponudb za dobavo
električne energije.

Izračun cene za uporabo omrežja

Storitev omogoča izračun cene za uporabo omrežja in primerjavo med
posameznimi tarifnimi postavkami.

43

https://www.agen-rs.si/sl_SI/primerjalnik
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E-storitve za odjemalce zemeljskega plina
Agencija za energijo je na svoji spletni strani pripravila aplikacijo Primerjalnik ponudb za
odjemalce zemeljskega plina44, ki je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce zemeljskega
plina. Aplikacija omogoča primerjavo ponudb in pridobitev nekaterih drugih informacij, ki so
opredeljene v prilogi VII (poglavje 1.2) direktive – Minimalne zahteve za obračunavanje in
informiranje o obračunu na podlagi dejanske porabe. Storitve aplikacije so predstavljene v tabeli
spodaj, Tabela 13.

Tabela 13: E-storitve za odjemalce zemeljskega plina
E-storitev

Opis

Primerjava ponudb o dobavi
zemeljskega plina

Storitev omogoča izračun in primerjavo vseh aktivnih ponudb za dobavo
zemeljskega plina. Primerjava ponudb omogoča, da končni odjemalec spozna
dobavitelje zemeljskega plina in njihove ponudbe. Omogoča informativni
izračun letnega zneska za predvideno porabo zemeljskega plina in primerjavo
vseh ponudb, ki ustrezajo merilom končnega odjemalca.

Preveri mesečni obračun

Storitev omogoča preverjanje pravilnosti mesečnega obračuna za ponudbo
zemeljskega plina izbranega dobavitelja.

Nadzor nad ponudbami za dobavo
električne energije

Storitev omogoča avtomatsko obveščanje o spremembah ponudb za dobavo
zemeljskega plina.

Storitve dobaviteljev električne energije v Sloveniji
Tabela 14 predstavlja storitve, ki jih na področju obračuna in meritev za končne odjemalce v
gospodinjstvih ponujajo dobavitelji električne energije v Sloveniji.

Tabela 14: Storitve dobaviteljev električne energije v Sloveniji
Storitev

Opis

Obračun električne energije

Vsem končnim odjemalcem električne energije je zagotovljen letni obračun
porabe električne energije. To pomeni, da SODO odčita števce enkrat v
koledarskem letu in na podlagi tega odčitka dobavitelj električne energije
izdela obračun porabe električne energije za preteklo obračunsko obdobje.
Med obračunskim obdobjem se električna energija plačuje z akontacijami,
katerih višina je izračunana na podlagi povprečne dnevne porabe v preteklem
obračunskem obdobju.

Obračun električne energije po
dejanski porabi

Dobavitelji električne energije v Sloveniji omogočajo obračun električne
energije po dejanski porabi, ki nadomesti obračunavanje električne energije z
akontacijami. V tem primeru končni porabnik mesečno sporoča števčno stanje
(prek spletne aplikacije ali telefonsko), kar pomeni, da plačuje električno
energijo po dejanski porabi. Storitev je brezplačna prek spletnih aplikacij
ponudnikov električne energije. Obračun električne energije po dejanski
porabi se uporablja tudi v primerih, kjer je na odjemnih mestih že nameščena
oprema, ki omogoča daljinsko odčitavanje (napredni merilni sistemi).

Možnost preverjanja trenutnega
obračuna

Končni uporabniki lahko med obračunskim obdobjem preverijo pravilnost
višine izstavljenega obroka tako, da dobavitelju sporočijo števčno stanje,
odčitano v času zapadlosti obroka, in zahtevajo kontrolni obračun.

Dodatne e-storitve

Dobavitelji električne energije v Sloveniji omogočajo svojim odjemalcem
dodatne spletne storitve, ki končnim uporabnikom nudijo podrobne
informacije o porabi (npr. indikatorji učinkovitosti).

44

https://www.agen-rs.si/sl_SI/primerjalnik
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Merjenje toplote
Področje meritev in obračuna toplote v posameznih delih stavb, ki se oskrbujejo iz omrežja za
daljinsko ogrevanje (DO) ali iz centralnega vira, opredeljuje EZ-1 v 357. členu (obvezno merjenje
toplote v posameznih delih stavb): V večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi
posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema za ogrevanje, se stroški za
ogrevanje in toplo vodo tako obračunavajo v pretežnem delu na podlagi dejanske porabe
toplote. V ta namen lastniki posameznih delov stavbe vgradijo merilne naprave, ki omogočajo
indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe.
Način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in
drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli določa Pravilnik o načinu delitve in obračunu
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli45 sprejet v letu
2015. Ministrstvo za infrastrukturo je leta 2016 pripravilo spremembe in dopolnitve pravilnika iz
leta 2015, ki zagotavlja pravičnejšo delitev stroškov in tudi v prihodnje omogoča lastnikom, da z
varčevanjem in ukrepi zmanjšajo stroške ogrevanja.
3.1.4. Programi obveščanja in usposabljanja potrošnikov (12. in 17. člena)
Na področju obveščanja in usposabljanja potrošnikov je načrtovano nadaljevanje izvajanja obstoječih
ukrepov in njihova nadgradnja (Tabela 15) z namenom doseganja ciljev, ki so bili na tem področju
opredeljeni v prejšnjem akcijskem načrtu. Zaradi lažjega spremljanja izvajanja ukrepov, so ukrepi
sicer nekoliko preurejeni46.
V okviru ukrepa informiranja, ozaveščanja in usposabljanja ciljnih javnosti (ukrep H.3) je za pripravo in
izvedbo programov za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in
praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za URE in izrabo OVE v skladu s 351. členom EZ-1
zadolžen Center za podpore pri Borzenu. Borzen je v ta namen leta 2014 pripravil, leta 2015 pa
temeljito razširil portal Trajnostna energija. Na portalu so predstavljene informacije s področja
URE in rabe OVE, namenjene različnim javnostim (gospodinjstva, podjetja, strokovna javnost).
Leta 2015 je tako Borzen skupaj z RTV Slovenija pripravil Eko utrinke, serijo 15 izobraževalnih
oddaj o trajnostni energiji, ki jim je leta 2016 dodal še animirano kratko serijo petih risank z
naslovom Lepši svet, ki pripoveduje o URE in rabi OVE in je namenjena otrokom v vrtcu in prvih
razredih devetletke. Informiranje in obveščanje potrošnikov poteka tudi preko drugih virov:
preko MzI Portala energetika, mreže ENSVET (ukrep G.5), spletnih strani energetskih podjetij
(npr. Energija prihodnosti, Pozitivna energija, itd.), lokalnih energetskih agencij, nevladnih
organizacij in drugih deležnikov na tem področju. V obdobju 2012–2014 so bile omenjene
dejavnosti deležne tudi podpore v okviru programov velikih zavezancev za doseganje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih, in sicer je bilo podprtih skupaj 113 programov. Za projekte
ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja na področju podnebnih sprememb je bilo mogoče
pridobiti sofinanciranje tudi iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Kljub pestremu
dogajanju, pa na področju informiranja in ozaveščanja ciljnih javnosti ni sistematičnega
spremljanja učinkov in usmerjenega načrtovanja ukrepov. Ravno tako tudi ni sistematičnega
spremljanja vključevanja vsebin URE v vzgojno-izobraževalne programe na vseh stopnjah
izobraževanja v okviru ukrepa H.4a. Ukrep se sicer izvaja.

45

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli,
Ur. l. RS, št. 82/15 in 61/16
46
Ukrep izobraževanja in usposabljanja (H.4) je zaradi razlik v samih konceptih izvajanja formalnega izobraževanja in
ciljno usmerjenih usposabljanj ter uskladitve z drugimi dokumenti (OP TGP) sedaj razdeljen na dva ločena ukrepa, in
sicer na ukrep H.4a – Vključevanje vsebin URE v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja ter ukrep H.4b –
Spodbujanje usposabljanja.
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Na področju priprave in izvedbe projektov energetske učinkovitosti, rabe OVE in vgradnje zelenih
energetskih tehnologij sicer potekajo različna usposabljanja (ukrep H.4b) npr. izobraževanje
»Evropski energetski menedžer – EUREM«, usposabljanja v okviru različnih mednarodnih,
predvsem projektov Obzorje 2020, usposabljanja v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije,
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo − GBC
Slovenija, Gospodarskega interesnega združenja proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih
izolacij, strokovna usposabljanja v okviru rednih letnih sejemskih prireditev (Mednarodni obrtni
sejem, Sejem DOM, Sejem MEGRA…) itd., sistematičnega načrtovanja in spremljanja usposabljanj
pa ni.
V okviru ukrepa G.3 so socialno šibki občani pri razpisih Eko sklada za dodeljevanje subvencij za
energetsko prenovo večstanovanjskih stavb upravičeni do spodbude v višini 100 % priznanih stroškov
naložbe. Jeseni 2016 je Eko sklad v okviru mreže ENSVET vzpostavil tudi projekt AERO (zmanjševanje
energetske revščine – asistenca energetsko revnim občanom).
Mreža energetsko svetovalnih pisarn ENSVET (ukrep G.5), ki je aktivna že od leta 1993, zagotavlja
občanom neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske, izobraževalne in ozaveščevalne
aktivnosti za promocijo ukrepov URE in OVE v lokalnem okolju. Izvajanje programa je v drugi
polovici leta 2015 prevzel vodenje in organizacijo svetovanja Eko sklad. Leta 2016 je v 49 pisarnah
mreže ENSVET delovalo 70 usposobljenih neodvisnih energetskih svetovalcev. Tega leta je bilo
opravljenih 5.746, leto prej pa 4.321 nasvetov s pisnim poročilom, kar zaostaja za letnim programom
dela, ki je predvideval 8.000 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora.
V okviru ukrepa energijskega označevanja in minimalnih standardov za izdelke in naprave (ukrep
V.2) se izvaja usklajevanje z evropsko zakonodajo na tem področju, za administrativni nadzor in
preverjanje skladnosti proizvodov glede zahtev energetske učinkovitosti s preskušanjem pa je
pristojen Tržni inšpektorat RS. Ta je leta 2014 izvedel redni administrativni nadzor energijskega
označevanja gospodinjskih aparatov, in sicer hladilnikov ter pralnih, pomivalnih in sušilnih
strojev. Leto kasneje je inšpektorat izvedel nadzor energijskega označevanja električnih sijalk in
svetil ter njihove energijsko primerne zasnove, leta 2016 pa je vzel pod drobnogled male kurilne
naprave na tekoče in plinasto gorivo, moči do 400 kW, velike gospodinjske aparate in sesalnike.
Inšpektorat je ugotovil, da je še vedno opazno nepoznavanje predpisov o zagotavljanju ustreznih
podatkov glede energijskega označevanja, saj so bile leta 2016 nepravilnosti še vedno ugotovljene
pri petini proizvodov.
Financiranje izvajanja ukrepov G.5 in V.2 tudi v prihodnje ostaja nespremenjeno, za izvajanje
nalog, predvidenih v okviru ostalih ukrepov, pa bo mogoče pridobiti sredstva iz Sklada za
podnebne spremembe, z izjemo ukrepa vključevanja vsebin URE v širši proces razvoja vzgoje in
izobraževanja (H.4a) pa so zanje predvidena sredstva tudi v okviru OP EKP. V okviru prednostne
naloge Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem
sektorju, so tako predvidena tudi sredstva za informiranje in ozaveščanje, usposabljanje
izvajalcev energetske prenove ali skoraj nič-energijske gradnje stavb in izvajanje ukrepov v okviru
energetske sanacije gospodinjstev, ki se soočajo z energetsko revščino. Za področje izobraževanja
in usposabljanja na splošno načrtuje OP EKP sicer finančne spodbude tudi v okviru prednostnih
osi Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile in Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.
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Tabela 15: Obstoječi ukrepi na področju obveščanja in usposabljanja potrošnikov
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

H.3

Informiranje in
ozaveščanje ciljnih
javnosti

Nadgradnja:
 Priprava in izvajanje dolgoročnih
komunikacijskih programov informiranja in
ozaveščanja o URE in rabi OVE za različne
ciljne skupine (gospodinjstva, javni sektor,
MSP).
 Vzpostavitev sistematičnega spremljanja
učinkov, doseženih z izvajanjem
informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti.

Obveščanje /
Ministrstvo, pristojno
za energijo, Borzen,
Eko sklad, projektna
pisarna za energetsko
prenovo javnih stavb,
ministrstvo, pristojno
za okolje

Gospodinjstva,
javni sektor,
gospodarstvo
(MSP)

2017
–
2020

H.4a

Vključevanje vsebin
URE v širši proces
razvoja vzgoje in
izobraževanja

Delitev ukrepa na dva ločena ukrepa
Vključevanje vsebin URE v vzgojno-izobraževalne
programe na vseh stopnjah izobraževanja in
njihovo spremljanje.

Izobraževanje /
Ministrstvo, pristojno
za izobraževanje,
ministrstvo, pristojno
za energijo

Izobraževalne
ustanove

2017
–
2020

H.4b

Spodbujanje
usposabljanja

Delitev ukrepa na dva ločena ukrepa,
nadgradnja:
Potrebam prilagojena priprava, izvedba in
spremljanje ciljno usmerjenih usposabljanj za
pripravo in izvedbo projektov na področju URE,
OVE in zelenih energetskih tehnologij. Nekatera
usposabljanja so že načrtovana v okviru :
 ukrep H.1 – usposabljanje potencialnih
naročnikov ter tudi drugih akterjev na vseh
ravneh za pripravo in vodenje projektov
energetskega pogodbeništva;
 ukrep J.1 – usposabljanje za povečanje
obsega zelenega javnega naročanja;
 ukrep J.2 – usposabljanje oseb, odgovornih
za energetsko prenovo, na vseh ravneh
priprave in izvedbe projekta (naročniki,
ponudniki, pospeševalci, izvajalci meritev in
verifikacije prihrankov idr.);
 ukrep J.3 – usposabljanje za upravljanje z
energijo v javnem sektorju;
 ukrep G.5 – redna in dodatna usposabljanja
ENSVET svetovalcev;
 ukrep G.5 – usposabljanje s področja URE in
OVE za upravnike večstanovanjskih stavb;
 ukrep I.4 – usposabljanje za upravljanje z
energijo v industriji;
 ukrep P.3 – izobraževanje voznikov in
upravljavcev voznega parka tovornih vozil,
vključno z vidika varčne vožnje in logistike…

Usposabljanje /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
ministrstvo, pristojno
za okolje, ministrstvo,
pristojno za promet,
Služba Vlade RS za
razvoj in evropsko
kohezijsko politiko,
izvajalci usposabljanj

Javna uprava,
upravniki
večstanovanjskih stavb,
projektanti,
arhitekti,
energetski
menedžerji,
izvajalci del,
odločevalci
itd.

2017
–
2020

G.3

Shema pomoči za
učinkovito rabo
energije v
gospodinjstvih za
ranljive skupine
prebivalstva

Nadgradnja:
 Presoja uvedbe dodatnega modela
diferenciacije lastnikov glede na socialno in
finančno stanje njihovih gospodinjstev,
vključno s presojo smiselnosti uvedbe
ustrezne delne prilagoditve višine
sofinanciranja, s čimer se odpravlja ovira
težavnega financiranja prenov v
gospodinjstvih, ki živijo blizu praga revščine,
nimajo pa statusa socialno šibkih občanov.
 Vzpostavitev sistema za posredovanje
informacij o svetovanju in izvajanju ukrepov
URE ter pomoč pri izvedbi ukrepov, ki bo
prilagojen ranljivim skupinam prebivalstva.

Obveščanje in
svetovanje /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
ministrstvo, pristojno
za socialne zadeve,
Eko sklad, ENSVET

Gospodinjstva
z dohodki v
prvem kvintilu

2017
–
2020

G.5

Energetsko
svetovalna mreža za
občane – ENSVET

Nadgradnja:
 Okrepitev promocije ENSVET v javnosti.

Obveščanje in
svetovanje /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,

Gospodinjstva

2017
–
2020
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Št.

Ukrep

V.2

Energijsko
označevanje in
minimalni standardi
za izdelke in naprave

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

 Razširitev delovanja mreže ENSVET z
vzpostavitvijo mobilnih informacijskih enot
za boljšo dostopnost javnosti do
energetskega svetovanja.
 Priprava informacijskih gradiv s področja URE
in rabe OVE v gospodinjstvih.
 Razširitev in nadgradnja delovanja mreže
ENSVET z dodatnimi svetovalnimi storitvami
(npr. pregled projektne in investicijske
dokumentacije, ogled na terenu,
komunikacija z nadzorniki in projektanti…),
zlasti v podporo izvedbi ukrepov v
večstanovanjskih stavbah. Storitve je
potrebno razviti in pripraviti dodatna
usposabljanja svetovalcev.
 Razširitev delovanja mreže ENSVET tudi na
organiziranje izobraževanj za upravnike
večstanovanjskih stavb in energetske
managerje – hišnike v stavbah javnega
sektorja..
 Nadgradnja rednih usposabljanj energetskih
svetovalcev.

Eko sklad

V okviru ukrepa se izvaja usklajevanje z evropsko
zakonodajo na tem področju ter administrativni
nadzor in preverjanje skladnosti proizvodov
glede zahtev energetske učinkovitosti s
preskušanjem.

Predpisi, nadzor /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
Tržni inšpektorat RS,
Inšpektorat RS za
infrastrukturo

Ciljna skupina

Rok

Končni
uporabniki

3.1.5. Razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanja (16. člen)
Temelje za vzpostavitev sistematičnega pristopa k usposabljanju in potrjevanju kvalifikacij za več
ključnih strokovnih področij energetske učinkovitosti postavlja EZ-1. Ta v 341. členu opredeljuje
pogoje za pridobitev licence za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, preglede
klimatskih sistemov ter preglede ogrevalnih sistemov. V 353. členu določa pogoje za izvajalce
energetskega svetovanja za občane ter predvideva organizacijo njihovega rednega dodatnega
strokovnega usposabljanja. S 359. členom so predvidena še usposabljanja inštalaterjev naprav na
OVE. Programe usposabljanj ter podrobnejše pogoje za izvajalce usposabljanj s pravilnikom
predpiše minister, pristojen za energijo. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov je bil na podlagi EZ-1 noveliran
marca 201647, pravilnik za področje ogrevalnih sistemov je v pripravi, za področje izdelave
energetskih izkaznic pa je v veljavi pravilnik, izdan na podlagi prejšnjega Energetskega zakona.
Ministrstvo, pristojno za energijo, upravlja in vodi register neodvisnih strokovnjakov in
izdajateljev energetskih izkaznic, medtem ko se sistem strokovnega nadzora nad energetskimi
izkaznicami in poročili o pregledu klimatskih in ogrevalnih sistemov, ki je predpisan s 347. členom
EZ-1, še vzpostavlja.
Usposabljanje in certificiranje inštalaterjev energetskih naprav, predvideno v 359. členu EZ-1, še
ni sistematično vzpostavljeno. Skladno s 351. členom EZ-1 informacije o sistemih certificiranja
oziroma inštalaterjih energetskih naprav za uporabo OVE in seznam certificiranih inštalaterjev
vodi in na spletu objavlja Center za podpore družbe Borzen, vendar te informacije trenutno še
niso dostopne.
47
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V Sloveniji se izvajajo usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo
energetskih izkaznic po programu, ki ga določa Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru
licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic48. Po uspešno opravljenem
usposabljanju in pisnem ter ustnem izpitu lahko kandidat na pristojnem ministrstvu vloži vlogo za
izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. V registru pooblaščenih
izdajateljev energetskih izkaznic je trenutno 47349 organizacij. Imetnik licence mora ponovno
uspešno opraviti usposabljanje najkasneje vsakih pet let od zadnjega uspešnega opravljanja
usposabljanja. Usposabljanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov se
izvajajo dvakrat letno, usposabljanja za neodvisne strokovnjake za ogrevalne sisteme pa so še v
pripravi.
V letu 2014 je Slovenska akreditacija (SA) v vlogi nacionalnega akreditacijskega organa
(organiziran skladno z Uredbo (ES) 765/2008 in SIST EN ISO/IEC 17011:2004) vzpostavila shemo
akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo po
standardu SIST EN ISO 50001. V Sloveniji je pri SA za to dejavnost trenutno akreditiran en
certifikacijski organ za sisteme vodenja, še dva pa sta akreditirana pri drugih evropskih
akreditacijskih službah, podpisnicah multilateratnega (MLA) sporazuma o priznavanju akreditacij.
Ohranja se sistem ocenjevanja izdelkov in storitev s področja graditeljstva – Znak kakovosti v
graditeljstvu (ZKG), ki ga z namenom spodbujanja proizvajalcev in ponudnikov storitev k
prizadevanjem za večjo kakovost v Sloveniji od leta 1996 vodi Gradbeni inštitut ZRMK. Zaradi
kompleksnosti in pomanjkanja virov je razvoj sistema in širitev na nova področja (npr.
ocenjevanje večstanovanjskih stavb) nekoliko zastal oziroma je okrnjen.
Nacionalni okvir za certificiranje ali potrjevanje na strokovnih področjih, ki bistveno vplivajo na
URE, vključno s sistemom preverjanja in potrjevanja usposobljenosti certifikacijskih organov, ni
celovito definiran, pač pa je zaenkrat vzpostavljen parcialno in delujoč le za nekaj področij. Poleg
tega je treba okrepiti zlasti dostopnost do certificiranih programov usposabljanj in kvalifikacijskih
shem za strokovnjake, odgovorne za energetsko prenovo ali preglede ter izvajalce in nadzornike
na vseh ravneh priprave in izvedbe ukrepov URE.
Na področju usposabljanja in licenciranja strokovnjakov s področja URE se bo nadaljevalo
izvajanje obstoječega ukrepa in njegova nadgradnja, Tabela 16. Strokovna usposabljanja, ki niso
povezana z licenciranjem, so načrtovana v okviru ukrepa H.4b – Spodbujanje usposabljanje v
poglavju 3.1.4, Tabela 15.
Tabela 16: Obstoječi ukrep usposabljanja in licenciranja strokovnjakov s področja URE
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna
skupina

Rok

H.5

Usposabljanje in
licenciranje
neodvisnih
strokovnjakov

Nadgradnja:
V okviru ukrepa je predvideno novo
usposabljanje in licenciranje, in sicer:
 ukrep V.6 – šolanje in certificiranje izvajalcev
energetskih pregledov.

Usposabljanje /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
izvajalci usposabljanj

Strokovnjaki s
področja URE

2017–
2020

3.1.6. Energetske storitve (18. člen)
Projekti energetskega pogodbeništva (EPO) se v Sloveniji izvajajo od leta 2002, zlasti v javnem
sektorju na ravni lokalnih skupnosti, in sicer za različne ukrepe URE in OVE ter različne obsege
48

Ur. l. RS, št. št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1
Stanje 24. 4. 2017. Register je dostopen na http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetskeizkaznice-stavb/register-strokovnjaki-izdajatelji/.
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naložb. Do izrazitega povečanja števila projektov EPO je prišlo v okviru sistema obveznosti
energetske učinkovitosti (ukrep H.6) v obdobju 2012-2014. Nabor modelov EPO50, ki se v Sloveniji
uspešno izvajajo, je zelo širok in zagotavlja primerne rešitve za izvedbo ukrepov URE in OVE v
vseh sektorjih. Spodbudno podporno okolje za nadaljnji razvoj EPO je vzpostavljeno v več
strateških dokumentih (DSEPS, OP EKP). Energetsko pogodbeništvo je tako ključni model celovite
energetske prenove stavb v javnem sektorju do leta 2020, ki bo bistveno prispeval k doseganju
zahtevane letne dinamike prenove javnih stavb in izboljšanju finančnega vzvoda porabe javnih
sredstev pri celoviti energetski obnovi javnih stavb. Izvedba projektov EPO je podprta s
kohezijskimi sredstvi finančne perspektive 2014–2020. Ta sredstva so namenjena tudi
horizontalnemu razvoju EPO, med drugim tudi za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov in
izobraževanje.
Pospešen razvoj energetsko pogodbeništvo je bil že načrtovan v predhodnih AN URE, predvsem v
ukrepih H.1 in J.5, a se predvidene naloge niso v celoti izvajale. Kljub velikem povpraševanju po
storitvah EPO v javnem sektorju in tehnični podpori za pripravo projektov ELENA51, sta trga
ponudnikov52 in pospeševalcev EPO, z le nekaj nacionalnimi ponudniki, razmeroma slabo razvita,
kar vpliva predvsem na odsotnost konkurenčnega dialoga in razpoložljivost optimalnih rešitev,
podrejen položaj naročnika ter manjši obseg realiziranih projektov po modelu EPO.
V obdobju do leta 2020 je potrebno nadgraditi izvajanje EPO z aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru
ukrepov H.1 (Tabela 17) in J.5 (Tabela 25):

50

Ta nabor obsega celovito energetsko pogodbeništvo (pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije vključno s
pogodbeno oskrbo z energijo), vitko, delno, integrirano in zeleno pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije ter
pogodbeno oskrbo z energijo. V implementacijski fazi je model za MSP.
51
Ciljna vrednost naložb, ki naj bi bile realizirane v okviru treh projektov ELENA znaša čez 100 mio EUR.
52
Uradnega seznama razpoložljivih ponudnikov EPO in pospeševalcev projektov EPO ter njihovih kvalifikacij ni. Pregledi
stanja na trgu EPO se izvajajo v okviru projektov Obzorje 2020. Zadnji dostopni podatki so tako na razpolago na
spletnih straneh projekta guarantEE.
http://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/01/Market_Report_SI_2.pdf
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Tabela 17: Obstoječi ukrep energetskega pogodbeništva
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

H.1

Energetsko
pogodbeništvo

Za doseganje večjega obsega energetskih
prenov po modelu EPO je potrebno razviti
ustrezne finančne produkte in druge podporne
ukrepe:
 oblikuje se optimalni nabor finančnih
produktov, ki zagotovijo vzpostavitev
celovito podporno okolje a EPO.
Identificirani so finančni instrumenti
(novela DSEPS), ki omogočajo delitev
tveganja (garancijska shema),
refinanciranje naložb (odkup terjatev,
odkup zelenih obveznic), financiranje manj
donosnih naložb (državni ESCO) in
zagotavljajo zagonski kapital za
ustanavljanje novih podjetij za energetske
storitve (kapitalski vložki).
 pripravi se nacionalni model EPO v
stanovanjskem sektorju ter za MSP;
 izvedejo se pilotni projekti za testiranje
novih finančnih inštrumentov EPO;
 izvedejo se pilotni projekti celovite
energetske prenove večstanovanjske
stavbe po merilih skoraj ničenergijske
prenove, po možnosti po modelu
energetskega pogodbeništva;
 zagotovijo se sistemske spodbude za
pripravo projektov EPO v okviru
podpornega programa za pospeševalce teh
projektov;
 izpelje strukturiran proces sodelovanja
deležnikov pri oblikovanju in vzpostavitvi
sistema za kvalifikacijo ponudnikov EPO in
pospeševalcev projektov EPO po zgledu na
razvite trge EPO (Nemčija, Češka Republika,
Avstrija) in/ali zagotavljanja kakovosti
projektov EPO, v katerem bodo med
drugimi vključeni: naročniki, ponudniki in
pospeševalci EPO, izvajalci prenov,
proizvajalci opreme, zbornice (GZS, IZS,
OZS), izvajalci meritev in verifikacije
prihrankov, strokovnjaki idr.;
 vzpostavi sistem izobraževanja in
usposabljanja oseb, odgovornih za
energetsko prenovo, na vseh ravneh
priprave in izvedbe projekta EPO
(naročniki, ponudniki, pospeševalci,
izvajalci meritev in verifikacije prihrankov
idr.).
 pripravijo se priročnik za izvedbo EPO
projektov vključno. Priročnik bo
standardiziral izvedbene procese in
opredelil izvedbene protokole. Vseboval bo
predloge za vse ključne dokumente za
razvoj, izvedbo in spremljanje projekta
EPO, vključno s tipsko razpisno
dokumentacijo in modelskimi pogodbami
za različne oblike energetskega
pogodbeništva.
Z nadgradnjo ukrepa so povezana tudi
priporočila pri ukrepu: Projektna pisarna
(ukrep J.5.). Sredstva za razvoj modela javnozasebnega partnerstva za energetsko prenovo
stavb so načrtovana v okviru Tehnične pomoči
za OP EKP, prednostne osi Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja.

Usposabljanje /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
Ministrstvo za
finance, SVRK, SID
banka, Eko sklad

Javni sektor,
večstanovanjske
stavbe,
storitveni
sektor, MSP,
industrija,
ponudniki EPO,
pospeševalci
projektov EPO,
strokovnjaki za
meritve in
verifikacijo

2017–
2020
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3.1.7. Drugi ukrepi horizontalne narave za energetsko učinkovitost (19. in 20. člen)
Nadaljevanje izvajanja obstoječih drugih ukrepov horizontalne narave prikazuje Tabela 18, nove
ukrepe pa Tabela 19.
Tabela 18: Obstoječi drugi ukrepi horizontalne narave
Št.

Ukrep

J.1

Zeleno javno naročanje (glej Tabela 25)

Tabela 19: Novi drugi ukrepi horizontalne narave
Št.

Ukrep

G.6

Instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki (glej Tabela 24)

G.8

Delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah (glej Tabela 24)

G.9

Vzpostavitev garancijske sheme (glej Tabela 24)

3.1.8. Drugi ukrepi horizontalne narave
Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za fosilna
goriva, zlasti rabo za ogrevanje in v prometu. Višina dajatve je sorazmerna z emisijo CO 2 v gorivu
in daje cenovni signal, ki usmerja porabnike, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami.
Višina dajatve od 1.1.2015 znaša 17,3 EUR/EO.
Ukrep je bil uveljavljen leta 1997. Od takrat so se večkrat spremenili nabor sektorjev in TGP za
katere se dajatev plačuje, ter višina dajatve. V letu 2016 je bila z novelo Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida53 ukinjena oprostitev plačila dajatve za
zgorevanje goriva za utekočinjen naftni plin in zemeljski plin kot gorivo za pogon, določbe glede
oprostitev plačila dajatve so bile usklajene s pravili za državne pomoči v EU.

Tabela 20: Drugi horizontalni ukrepi s področja URE
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna
skupina

Rok

H.2

Okoljska dajatev za
onesnaževanje zraka z
emisijo ogljikovega
dioksida

Obstoječi ukrep

Davki in takse /
Ministrstvo, pristojno
okolje

Končni
porabniki
energije

2017–
2020

53

Spremembe niso načrtovane do leta 2020.
Nadgradnja
Analiza možnosti za spremembe višine takse in
ponovno uvedbo sheme oprostitev, ki bo stimulirala
zavezance k vlaganjem v ukrepe za zmanjšanje
emisij CO2.
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3.2.

Ukrepi za energetsko učinkovitost stavb

3.2.1. Obravnava zahtev iz Direktive 2010/31/EU (EPBD)
Izračun stroškovno optimalne ravni stroškov minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti
stavb je podrobno predstavljen v okviru poročanja po EPBD.
Seznam ukrepov in instrumentov na področju stavb je naveden v poglavju B.3. Ta seznam bo tudi
podrobno predstavljen v okviru poročanja po EPBD.
3.2.2. Strategija prenove stavb (4. člen)
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb je bila sprejeta v oktobru
2015. Izhodišča so postavljena v dveh strateških dokumentih: OP TGP ter OP EKP, in temeljijo na
predhodnih dokumentih (AN URE, OP ROPI idr.) in uveljavljenih ukrepih ter jih nadgrajujejo. Cilji
so zapisani za prelomni leti 2020 oziroma 2023 (zaključno leto izvajanja OP EKP) ter 2030, kjer so
ovrednoteni pričakovan prihranek energije, potrebna javna sredstva in delovna mesta. Za leto
2050 je ocenjen le pričakovan prihranek energije.
Skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti 2012/27/EU sočasno s pripravo in odločanjem o
AN URE poteka tudi priprava in odločanje o prenovi DSEPS, spremembe in dopolnitve strategije
so pripravljene v ločenem dokumentu, in sicer v Aneksu k DSEPS. Izhodišča DSEPS so
predstavljena v prilogi B.
Splošni obstoječi in novi ukrepi za spodbujanje URE in rabe OVE v stavbah so predstavljeni v
tabelah spodaj (Tabela 21, Tabela 22). Tabela 23 podaja obstoječe ukrepi za spodbujanje URE in
rabe OVE v gospodinjstvih, nove pa Tabela 24.

Tabela 21: Obstoječi ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe OVE v stavbah na
splošno
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

V.1

Spremembe in
dopolnitve predpisov
za energetsko
učinkovitost stavb

Pravilnik obravnava novogradnje, rekonstrukcije,
pa tudi vse vrste investicijskih del, ki posegajo na
dele stavbe, ki vplivajo na njeno energetsko
učinkovitost.

Ministrstvi, pristojni za
energijo in graditev

Stavbe

20172020

Stavbe

20172020

Predvidena je dopolnitev z zahtevami za
uvajanje skoraj nič-energijskih stavb in njihova
nadgradnja glede zahtev za prenovo stavb, rabo
OVE v stavbah in zmanjševanja izpustov TGP v
življenjski dobi.
V.2

Energijsko
označevanje in
minimalne zahteve za
izdelke in naprave

Energijsko označevanje proizvodov, namenjenih
za uporabo v gospodinjstvu, predstavlja enega
izmed najpomembnejših ukrepov za
zmanjševanje rabe električne energije v
gospodinjstvih.

V.3

Podporna shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE (glej Tabela 30)
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Tabela 22: Novi ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov
energije v stavbah na splošno
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

V.4

Spodbujanje
optimizacije
delovanja energetskih
sistemov (RE-CO)

Ukrep se bo izvajal v okviru investicij v
energetsko prenovo javnih stavb v obdobju
2014–2020 za doseganje večjih prihrankov tudi z
optimizacijo delovanja energetskih sistemov in
spodbujanjem energetsko učinkovitega ravnanja
uporabnikov.

Finančne spodbude /
Ministrstvo, pristojno
za energijo;
ministrstvo, pristojno
za stvarno premoženje
države

Ciljna skupina

Rok

20172020

Proučene bodo možnosti izvajanja ukrepov
optimizacije delovanja energetskih sistemov tudi
v drugih obstoječih stavbah javne uprave s
financiranjem v obliki energetskega
pogodbeništva ter s podporo zgoraj navedene
pisarne in lokalnih energetskih agencij.
V.6

Shema zagotavljanja
kakovosti energetskih
pregledov

Ukrep je podrobneje opisan v poglavju
Energetski pregledi in sistemi upravljanja
(poglavje 3.1.2).

Sklop instrumentov /
Ministrstvo, pristojno
za energijo

Gospodarstvo,
javni sektor

2018
–
2020

V.8

Celovito spremljanje
energetskih prenov
stavb

Ukrep uvaja celovit in sistematičen pristop k
procesu spremljanja energetskih prenov stavb in
metod vrednotenja podatkov.

Ministrstvo, pristojno
za energijo

Stavbe

20172020

Obstoječe baze, vezane na energetsko
učinkovitost stavb se sestavijo v celovito
procesno sliko za namen izboljšanja energetskih
bilanc, strategij, lokalnih energetskih konceptov
idr. Ukrepi so tako bolj ciljno usmerjeni, s čimer
se dosežejo tudi večji prihranki energije.

Tabela 23: Obstoječi ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov
energije v stavbah v gospodinjstvih
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

G.1 +
G.2

Finančne spodbude za
energetsko
učinkovitost in rabo
OVE v stanovanjskih
stavbah

Z izvedbo ukrepa se spodbuja naložbe v ukrepe
URE in izrabe OVE v eno-, dvo- ali
večstanovanjskih stavbah, za kar so na razpolago
finančna sredstva Eko sklada v obliki
nepovratnih sredstev in kreditov z ugodno
obrestno mero.

Nepovratna sredstva,
povratna sredstva /
Ministrstvo pristojno
za energijo,
Eko sklad,
SID banka

Gospodinjstva

20172020

Za naložbe v OVE je bilo mogoče nepovratna
sredstva sicer pridobiti tudi v okviru Programa
razvoja podeželja54, in sicer v okviru ukrepov 121 –
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 123 –
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom, 311 – Diverzifikacija v nekmetijske
dejavnosti in 312 – Podpore ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij.
Ukrep je z vključitvijo sredstev v okviru OP EKP
nadgrajen
z
demonstracijskimi
projekti
energetske prenove večstanovanjskih stavb
zasebnega in javnega sektorja v okviru
energetskega pogodbeništva, demonstracijskimi
projekti
celovite
energetske
prenove
večstanovanjskih stavb po merilih skoraj ničenergijske prenove in energetsko prenovo stavb
v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) v
izbranih urbanih mestnih območjih.

54

Sredstva se črpajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
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Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

G.3

Shema pomoči za
učinkovito rabo
energije v
gospodinjstvih za
ranljive skupine
prebivalstva55

Izvajajo se ukrepi za energetsko sanacijo v
gospodinjstvih, ki imajo težave z energetsko
revščino. Ukrepi so namenjeni tako investicijam
kot tudi svetovanju in spremembi vedenjskih
navad.

Nepovratna sredstva /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
ministrstvo, pristojno
za socialne zadeve,
Eko sklad,
ENSVET

Gospodinjstva

20172020

Socialno šibki občani so pri razpisih Eko sklada za
dodeljevanje subvencij za energetsko prenovo
večstanovanjskih stavb upravičeni do spodbude
v višini 100 % priznanih stroškov naložbe.
Uvede se dodatni model diferenciacije lastnikov
glede na socialno in finančno stanje njihovih
gospodinjstev in uvede ustrezna delna
prilagoditev višina sofinanciranja. S tem
ukrepom se odpravlja ovira težavnega
financiranja obnov pri gospodinjstvih, ki živijo
zelo blizu praga revščine, nimajo pa statusa
socialno šibkih občanov.

G.4

Delitev in obračun
stroškov za toploto v
večstanovanjskih in
drugih stavbah po
dejanski porabi

Ukrep uvaja obvezno delitev in obračun stroškov
za toploto glede na dejansko rabo v
večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj
štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s
toploto iz skupnega sistema ogrevanja, je
uspešno vzpostavljen.

Zakonodaja /
Ministrstvo, pristojno
za energijo

Gospodinjstva

20172020

G.5

Energetsko
svetovalna mreža za
občane – ENSVET

Mreža energetsko svetovalnih pisarn ENSVET
zagotavlja občanom neodvisno energetsko
svetovanje ter informacijske, izobraževalne in
ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov
URE in OVE v lokalnem okolju.

Svetovanje / Eko sklad

Gospodinjstva

20172020

Okrepi se prepoznavnost ENSVET:
- Oblikovanje
interaktivnega
informacijskega portala

ENSVET
Upravniki
večstanovanjs
kih stavb

spletnega

- Ustanovitev mobilnih točk
- Nadgradnja svetovalne ponudbe z novimi
storitvami (za večstanovanjske stavbe, za
upravnike..)
- Organiziranje in izvajanje izobraževanj
Okrepi se izobraževanje ENSVET svetovalcev.

55

Staro ime ukrepa: Shema učinkovite rabe za gospodinjstva z nizkimi dohodki.
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Tabela 24: Novi ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov
energije v stavbah v gospodinjstvih
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

G.6

Instrumenti za
financiranje prenove
v stavbah z več
lastniki

Poslovne banke se vključi v proces sooblikovanja
finančnih produktov skladno z identificiranimi
potrebami trga (na področju večstanovanjskih
stavb).
Bankam
se zagotovi
ustrezno
informiranost, izobraževanje in usposabljanje.

Financiranje / SID
banka, ministrstvo,
pristojno za energijo,
Ministrstvo za finance,
SVRK

Poslovne
banke

20172020

G.7

Pravne podlage za
odločanje v
večstanovanjskih
stavbah

Ureditev pravnih podlag za odločanje v
večstanovanjskih stavbah skladno z zahtevami
Resolucije o nacionalnem stanovanjskem
programu 2015–2025.

Zakonodaja /
Ministrstva, pristojna
za energijo, graditev in
finance

Gospodinjstva,

20172020

G.8

Delitev spodbud med
lastnike in najemnike
v večstanovanjskih
stavbah

Skladno
z
Resolucijo
o
nacionalnem
stanovanjskem programu 2015–2025 se v
prihodnje
predvideva
sprememba
najemninskega modela.

Zakonodaja /
Ministrstvi, pristojni za
energijo in graditev

Gospodinjstva

20172020

G.9

Vzpostavitev
garancijske sheme

Omogoči se dostop do finančnih sredstev, ki
bodo izboljšala kreditno sposobnost fizičnim
osebam (znižanje obrestne mere in izboljšanje
ostalih pogojev za najem kredita).

Financiranje / SID
banka, ministrstvo,
pristojno za energijo,
Ministrstvo za finance,
SVRK

Gospodinjstva

20172020

Gospodinjstva

3.2.3. Dodatni ukrepi, ki zadevajo energetsko učinkovitost stavb in naprav
Vsi ukrepi na stavbah, ki zajemajo tudi energetsko učinkovitost naprav, so predstavljeni v
poglavjih 3.2.2 in 3.3.1.
3.2.4. Prihranki, ki so posledica ukrepov, ki zadevajo energetsko učinkovitost stavb
V preteklem obdobju so se v gospodinjstvih izvajali naslednji ukrepi namenjeni povečevanju
energetske učinkovitosti v stavbah:
-

finančne spodbude za energetsko učinkovitost in rabo OVE v stanovanjskih stavbah,

-

shema pomoči za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za ranljive skupine
prebivalstva,

-

instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki,

-

energetsko svetovalna mreža za občane – ENSVET,

-

sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovitost v gospodinjstvih: posojila Eko
sklada in spodbude drugih ponudnikov zelenih posojil za stanovanjski sektor.

Spodbujanje naložbe v povečanje energetske učinkovitosti stavb, z nepovratnimi finančnimi
spodbudami potekajo v stanovanjskem sektorju preko Eko sklada. Glavni ukrepi, ki so v obdobju
2008–2015 dosegli največ prihrankov, so bili menjava toplotne izolacije fasade pri starejših
stavbah, vgradnje toplotne črpalke in biomasnega kotla, Slika 7. Pregled prihrankov energije v
stavbnem sektorju podrobno predstavlja poglavje 2.4. Skladno z AN URE, od leta 2016 Eko sklad
usmerja občane v celovito energijsko prenovo stanovanjskih stavb, tako da so nepovratne
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finančne spodbude višje v primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov OVE in URE.
Nadaljevanje progresivnih spodbud predvideva tudi program Eko sklada v obdobju 2016–202056.

4%

2% 1% 1% 1%

Toplotna izolacija fasade

5%

Kotlovnice na biomaso
Toplotne črpalke

6%
39%

Zunanje stavbno pohištvo

Solarni ogrevalni sistemi
Toplotna izolacija strehe
16%
Sanitarne toplotne črpalke

NEH/PH
Prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega
zraka
25%

Hidravlično uravnoteženje in termostatski
ventili

Slika 7: Porazdelitev doseženih prihrankov končne energije za deset ukrepov, ki so prinesli
največ, izvedenih v okviru Eko sklada v obdobju 2008–2015
Prihranki na račun povečane energetske učinkovitosti v javnem sektorju so bili v zadnjem
obdobju doseženi z ukrepi:
-

nepovratne investicijske finančne spodbude za energetsko sanacijo stavb v javnem
sektorju, usmerjene v povečanje deleža projektov izvedenih z energetskim
pogodbeništvom (v obdobju 2007 – 2013 OP ROPI, 2014 – 2016 OP EKP, programi Eko
sklad, v obdobju 2012 – 2014 programi velikih zavezancev);

-

sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovitost v javnem sektorju (Eko sklad);

-

projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb;

-

zeleno javno naročanje.

URE in izraba OVE v javnem sektorju se je v obdobju 2008–2015 spodbujala predvsem z
nepovratnimi sredstvi za energetsko sanacijo stavb iz Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI
2007−2013. Javnemu sektorju so namenjeni tudi ugodni krediti Eko sklada. V obdobju 2012-2014
so bile razpoložljiva tudi nepovratna sredstva v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov
končne energije za velike zavezance. V tem obdobju so bila tudi na voljo za ukrepe v javnem
sektorju sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Nekaj nepovratnih sredstev za ukrepe URE je bilo za javni
sektor namenjeno tudi s strani tudi Eko sklada.
V javnem sektorju so bili največji prihranki doseženi v okviru OP ROPI pri energetski sanaciji in
trajnostni gradnji javnih stavb. Skupno je bilo izvedenih 362 operacij ter doseženih
148.166 MWh/leto prihranka energije in sicer za stavbe na področju zdravstva, vzgoje in
56

Poslovna politika Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju 2016 – 2020, Eko sklad, 2016

42

42

izobraževanja, visokega šolstva in znanosti, domove za starejše ter za stavbe v lasti lokalnih
skupnosti.
Od leta 2012 do leta 2014 so se za naložbe v URE in OVE dodeljevala tudi nepovratna sredstva iz
javnih virov financiranja v okviru programa velikih zavezancev. Kot sistem obveznosti energetske
učinkovitosti je bila z EZ-1 vzpostavljena nova shema obveznega doseganja prihrankov končne
energije za zavezance, spodbujanje poteka brez javnofinančnih sredstev. Učinkov sheme se
zanekrat ne spremlja po sektorjih.
3.2.5. Financiranje ukrepov za energetsko učinkovitost stavb
Sredstva za financiranje ukrepov za energetsko učinkovitost stavb so zagotovljena v OP EKP. Na
prednostni osi 4 je za prenovo javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost namenjenih
115 mio EUR nepovratnih sredstev in 50 mio EUR sredstev za izvedbo financiranja preko
finančnih inštrumentov.
V OP EKP so predvidena sredstva v višini 11,8 mio EUR v okviru celostnih teritorialnih naložb
(CTN) za celostne energetske prenove stanovanjskih sosesk.
Eko sklad zagotavlja nepovratna sredstva za financiranje prenov stavb za stanovanjski sektor MSP
v večstanovanjskih stavbah in tudi deloma za prenove javnh stavb.
Vzpostavljena je shema obratovalnih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE.
Možen vir financiranja predstavljajo tudi programi zavezancev za doseganje prihrankov energije.
Za izvedbo ukrepov so na voljo tudi krediti Eko sklada in SID banke.
Možen vir financiranja (v primeru večjih infrastrukturnih investicij) je tudi Sklad za strateške
naložbe, kjer je vstopna točka SID banka.

3.3.

Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v javnih organih (5. in 6.
člen)

3.3.1. Stavbe osrednje vlade (5. člen), v nadaljevanju »stavbe ožjega javnega sektorja«
Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo evidenco stavb oseb ožjega javnega sektorja,
nadgrajeno s podatki iz več evidenc, ki v zvezi z nepremičninami (zemljiška knjiga, GURS, MJU v
okviru Centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem države ...) v okviru relevantnih
prednostnih naložb OP EKP. Sedanja evidenca stavb oseb ožjega javnega sektorja izhaja iz stanja
registra nepremičnin z dne 1. 1. 2017.
Evidenca stavb oseb ožjega javnega sektorja, ki jo je pripravilo Ministrstvo pristojno za energijo,
vključuje nepremičnine iz tega registra (REN)– stavbe ali dele stavb:

57



katerih lastnik je RS oziroma pravna oseba, za katero ministrstvo upošteva, da predstavlja
lastništvo RS in pri katerih je vpisan upravljavec državnega premoženja v skladu z Uredbo
o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb57
(ministrstva, skladi, zavodi,…),



so namenjene poslovni rabi,



in so v skladu z določili direktive upoštevane nepremičnine za poslovno rabo s površino
večjo od 250 m2.

Ur. l. RS, št. 121/06 in 104/13
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Evidenca stavb ožjega javnega sektorja je objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za
energijo58. Za vsako stavbo je navedena:


površina nepremičnine v m2 in



ocena porabe primarne energije v kWh/m2/leto.

Podatki so bili v prvi fazi zbrani za vse stavbe oseb ožjega javnega sektorja, ki so v lasti RS ne
glede na uporabno površino, tako je bilo mogoče na njihovi podlagi pripraviti izpis za stavbe z
uporabno površino večjo od 250 m2. Iz tega seznama se določajo stavbe, ki so potrebne obnove
(prag se bo definiral v strategiji prenove stavbnega fonda) in bodo tvorile funkcionalne celote in
ki bodo omogočale energetsko obnovo.
Seznam energetsko neučinkovitih stavb oseb ožjega javnega sektorja ustreza zahtevam direktive,
pokriva 504 stavb s skupno površino 782.158 m2. Obveznost, da država vsako leto prenovi 3 %
skupne tlorisne površine, pomeni, da je treba vsako leto prenoviti 23.465 m2 površine stavb, ob
predpostavki, da so vse površine potrebne obnove. Cilj je na podlagi obstoječe evidence okviren,
saj ta izhaja iz registra posameznih delov stavb, dejansko pa se bodo obnove izvajale na ravni
posamezne stavbe. Pri tem je treba izhajati iz lastništva posamezne stavbe oziroma z vidika
možnosti prenove skupnih ogrevalnih sistemov iz podatka o solastništvu. Država se je odločila, da
bo pri izpolnjevanju obveznosti uveljavljala izjeme, kot jih dopušča direktiva v skladu z drugim
odstavkom 5. člena in sicer, da v cilj niso zajete stavbe za namene nacionalne obrambe in stavbe
za obredne namene ter da se ukrepi na stavbah, varovanih po predpisih o varstvu kulturne
dediščine, prilagodijo varovanim vrednotam predvsem v smislu korekcijskih faktorjev. Navedeno
določuje DSEPS. Sicer bodo stavbe obravnavane kot celota, vključno z ovojem stavbe, opremo,
obratovanjem in vzdrževanjem.
Stavbe ožjega javnega sektorja za prenovo se izbira preko povabil posredniškim organom. Izbor
stavb je na strani posredniških organov, ki stavbe izbirajo na podlagi več kriterijev. Prioritetni
kriterij je poraba energije v stavbah (gre za stavbe, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev predpisa,
ki ureja učinkovito rabo energijo v stavbah). Poleg tega se stavbe izbirajo glede na urejeno
lastništvo in upravljavstvo, nujnost izvedbe energetske prenove in tudi drugih ukrepov celovite
prenove, pomembnost objekta, kulturna dediščina ter možnost prenove po modelu energetskega
pogodbeništva.
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb obravnava tudi
energetske obnove v povezavi z mogočim sofinanciranjem iz kohezijskih sredstev. Predvideno je,
da se bodo pilotni oziroma demonstracijski projekti ter projekti ožjega javnega sektorja ter
širšega javnega sektorja v lasti države izvajali po sistemu neposrednega dodeljevanja, projekti
širšega javnega sektorja v lasti občin pa preko javnih razpisov.
Ministrstvo, pristojno za energijo je oktobra 2015 vzpostavilo projektno pisarno za energetsko
prenovo stavb, ki je začela leta 2016 operativno izvajati projekt »Energetske prenove stavb v
državni in občinski lasti« v okviru izvajanja OP EKP. Naloge projektne pisarne so:
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vodenje in zagotavljanje sistematične priprave nabora projektov za izpolnjevanje
zastavljenih ciljev na področju prenove stavb v državni lasti;
podpora za izvajanje projektov energetskega pogodbeništva;
o aktivna vloga pri vzpostavljanju modela energetskega pogodbeništva (vključno s
pripravo postopkov in dokumentov za standardizirano izvedbo projektov; aktivna
vloga pri odpravljanju administrativnih ovir);

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/
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o











pospeševanje priprave projektov (pospešitev izpolnjevanja obveznosti glede
certificiranja stavb, priprave razširjenih energetskih pregledov in priprave
projektne dokumentacije);
o sistematična priprava skupnih razpisov za nižje stroške projektov (geografska
merila, povezovanje projektov glede na ekonomske parametre ipd.);
o zagotavljanje stalne pomoči za izvajanje projektov energetskega pogodbeništva
(pomoč pri pripravi razpisov in vrednotenju ponudb, postopkih, pogajanjih,
organiziranje ustreznega nadzora nad izvedbo naložb, organiziranje nadzora nad
izvedbo pogodbe o zagotavljanju prihrankov idr.);
podpora zagotavljanju kakovosti na področju učinkovite rabe energije v državnih stavbah;
o aktivna vloga pri vzpostavljanju sistema za zagotavljanje kakovosti priprave in
izvedbe projektov energetske prenove stavb v javnem sektorju;
o zagotavljanje stalne tehnične pomoči pri pripravi in izvedbi projektov ter nadzoru
nad njimi;
o uvedba sistema za upravljanje energije za vse stavbe oseb ožjega javnega
sektorja;
o priprava in uvedba sheme za optimizacijo delovanja energetskih sistemov (»recommissioning«): z naknadno izvedbo za že izvedene projekte in v okviru novih
naložbenih projektov;
o analize kakovosti že izvedenih projektov.
informiranje in sodelovanje pri usposabljanju vseh pomembnih akterjev na teh področjih;
prenos znanja in izkušenj pri naložbah v prenovo stavb med različnimi segmenti javne
uprave (z akterji, kot so lokalne energetske agencije idr.), prenos mednarodnih izkušenj
in prenos znanja v druge sektorje (npr. SME, stanovanjski sektor);
podpora pri prenosu znanj in izkušenj na področju energetske prenove stavb kulturne
dediščine;
vodenje evidence demonstracijskih projektov. Vloga projektne pisarne bo zagotavljanje
demonstracijskih učinkov z ustrezno izbiro projektov, rešitev ter njihovim spremljanjem,
razširjanjem rezultatov ipd.
skrbništvo nad evidenco stavb oseb ožjega javnega sektorja za potrebe energetskih
prenov;
sistemsko spremljanje projektov za optimizacija procesa priprave in izbire projektov ter
dodeljevanja sredstev, zagotavljanje primerjalnega vrednotenja;
koncentracija, povezovanje in znanj in izkušenj v javnem sektorju na področju naložb v
energetske prenove in izvajanje projektov energetskega pogodbeništva.

Pisarna je od ustanovitve izvedla naslednje naloge:
-

v podporo celoviti energetski prenovi javnih stavb je pisarna objavila naslednje
dokumente: (i) Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, (ii)
Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja, (iii) Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja, (iv) Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja in (v) Smernice za izvajanje energetske
prenove stavb kulturne dediščine;

-

objavila je povabili za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega
in širšega javnega sektorja;

-

vzpostavila je evidenco stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja, ki jo tudi
posodablja ter vodi pripravo demonstracijskih projektov.
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Delovanje pisarne je financirano iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru tehnične pomoči v
OP EKP. Leta 2016 so bili s podporo sredstev OP EKP odobreni trije pilotni projekti energetske
prenove stavb po modelu energetskega pogodbeništva, in sicer:
•

pilotni projekt energetske prenove v skoraj nič-energijsko stavbo;

•

pilotni projekt energetske prenove stavbe z več upravljavci;

•

pilotni projekt več sorodnih stavb s skupnim upravljavcem.

Decembra 2016 je bilo objavljeno tudi povabilo k oddaji predlogov operacij za izvedbo pilotnega
projekta energetske prenove stavbe kulturne dediščine. Na podlagi prejetih predlogov je bil v
marcu 2017 izbran pilotni projekt kulturne dediščine, ki je trenutno v izvedbi postopkov za
pridobitve nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.
Kot je razvidno iz zgoraj navedenih nalog, pisarna v okviru svojih pristojnosti nudi tudi pravno,
strokovno in tehnično pomoč za izvajanje projektov energetskega pogodbeništva na državni in
lokalni ravni, usposabljala javne naročnike (delavnice, seminarji, posveti – za prenos dobrih
praks) ter sodeluje z resornimi ministrstvi kot posrednik pri odpravi pomanjkljivosti v zakonodaji.
V ta namen je bil v prvi fazi delovanja pisarne najprej razvit model javno-zasebnega partnerstva
oziroma energetskega pogodbeništva. Delovanje modela energetskega pogodbeništva se
preizkuša na sklopu pilotnih projektov, s čimer bodo ustvarjene podlage za prenos pridobljenih
znanj na podobne projekte celotnega javnega sektorja.
Obstoječe ukrepe URE v javnem sektorju, vključno z nadgradnjo nekaterih ukrepov, povzema
Tabela 25, nove ukrepe pa Tabela 26.
Republika Slovenija je v letih 2007–2013 spodbujala energetsko sanacijo stavb oseb širšega
javnega sektorja (zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo, stavbe v lasti lokalnih skupnosti). V ta cikel
investicij, ki se nadaljuje tudi v letih 2014–2015, še niso bile vključene stavbe oseb ožjega javnega
sektorja. Republika Slovenija je financiranje ukrepov za izpolnjevanje svoje obveznosti energetske
sanacije stavb izvajala iz Kohezijskega sklada, v skladu s Partnerskim sporazumom in OP EKP.
Tako bodo obveznosti glede prenove za leto 2014 upoštevane pri presežku prenov iz prihodnjih
treh let, kot je to dovoljeno v členu 5(3), in sicer bo 100-odstotna obveznost za leto 2014
izpolnjena do konca leta 2018. Republika Slovenija ne bo uveljavljala prispevka sprememb
stavbnega fonda k izpolnjevanju obveznosti glede prenove (člen 5(4) direktive)59.

59

V EZ-1 so bile sicer potrjene pravne podlage, ki bi omogočile uveljavljanje teh sprememb pri izpolnjevanju
obveznosti. Vendar pa se je Slovenija odločila, da ne bo uveljavljala člena 5(4) za zmanjšanje obveznosti v primeru
spremembe stavbnega fonda.
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Tabela 25: Obstoječi ukrepi URE v javnem sektorju
Št.

Ukrep

Program / Opis

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

J.1

Zelena javna
naročila

Nadgradnja:

Zakonodaja /
Ministrstvo za javno
upravo

Stavbe javnega
sektorja

V teku je prenova zelenega javnega
naročanja (ZeJN). Zeleno javno naročanje
bo predvidoma obvezno za 20 skupin
predmetov (zdaj 12). Namesto konkretnih
obveznih okoljskih zahtev bo prenovljena
uredba predvidoma temeljila na primerih
okoljskih zahtev in meril, ki jih bo mogoče
vključiti v postopek javnega naročanja. Na
področju URE je treba poskrbeti, da bo
zeleno javno naročanje urejalo zlasti
naročila pri investicijskem vzdrževanju
manjšega obsega in rednem vzdrževanju,
torej pri naročilih, ki jih ne ureja PURES
(npr. ogrevanje, rekonstrukcija stavb
manjšega obsega itd.). Na področju javnega
naročanja energetske prenove stavb je
potrebno oblikovati merila za izbiro
ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki
temelji na izračunu stroškov v življenjski
dobi. Merila se oblikuje na način, da bo
vrednotenje ponudb temeljilo na najnižjih
stroških v življenjski dobi in na najboljšem
razmerju med ceno in okoljskim učinkom.
Med merila izbire je smiselno vključiti
prihranke energije, vključno z izrabo OVE ali
zmanjšanje emisij CO2.

Rok

20172020

Ministrstvo za
finance

V pripravi je tudi Načrt aktivnosti
ministrstev in vladnih služb (NAMVS) za
obdobje 2017-2018, v katerem naj bi bile
na področju zelenega javnega naročanja
med drugim vključene tudi priprava
vzorčne dokumentacije in zbirke podatkov
o dobrih praksah, prenos znanja, redna
usposabljanja in pomoč ter pilotni projekti.
J.2

Finančne spodbude
za celovito
energetsko prenovo
in trajnostno
gradnjo stavb v
javnem sektorju60

Finančne spodbude za financiranje naložb
celovite energetske prenove stavb v
javnem sektorju so predvidene znotraj
Kohezijskega sklada in sredstev Eko
sklada.Predvideno je, da se del naložb
financira s strani zasebnih virov. Za
povečanje učinka javnih sredstev se
načrtuje pospešen zagon mehanizma
energetskega pogodbeništva.

Finančne spodbude /
Ministrstvo pristojno
za energijo

Stavbe javnega
sektorja

20172020

V OP EKP 2014–2020 je v okviru
prednostne naložbe Trajnostna energija
načrtovanih predvidenih 180 mio EUR
sredstev, od tega 115 mio EUR nepovratnih
sredstev, 50 mio EUR je predvidenih za
finančne inštrumente, 15 mio EUR sredstev
bo prispevala Republika Slovenija iz
integralnega proračuna.
Poudarek na oblikovanju finančnih
inštrumentov, ki morajo učinkovito
odpravljati ovire pri finaciranju izvedbe
prenov stavb po modelu energetskega
pogodbeništva.

60

Staro ime ukrepa: Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem
sektorju.
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Št.

Ukrep

Program / Opis

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

J.3

Upravljanje z
energijo v javnem
sektorju

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo
s strani zavezancev do konca leta 2017.
Vzpostavitev informatizirane zbirke
energetskega knjigovodstva.

Organizacijski ukrep
/ Ministrstvo
pristojno za energijo

Stavbe javnega
sektorja

2017

J.4

Finančne spodbude
za učinkovito rabo
energije v javnem
sektorju61

Priprava programa financiranja ukrepov
delne energetske prenove stavb javnega
sektorja (pri stavbah, kjer celovita prenova
ni upravičena).

Finančne spodbude /
Ministrstvo pristojno
za energijo

Stavbe javnega
sektorja

20172020

J.5

Projektna pisarna62

Nadgradnja:

Organizacijski ukrep
/ Ministrstvo
pristojno za energijo

Stavbe javnega
sektorja

20172020

Projektna pisarna v letih 2017 in 2018
prednostno zagotovi izvajanje naslednjih
nalog:
 vzpostavi sistem kakovosti za projekte
energetske sanacije javnih stavb;
 pripravi analize kakovosti že izvedenih
projektov in spremljanje zastavljenih
ciljev iz strateških dokumentov, vezane
na prihranke in uporabno površino
stavb;
 pripravi ekonomske analize projektov
(izvedenih in vseh prijav na razpise);
 vzpostavi sistemsko spremljanje
projektov za izboljšanje priprave in izbire
projektov ter dodeljevanja sredstev in
zagotavlja primerjalno vrednotenje
(»benchmarking«);
 pospeši pripravo projektov celovite
energetske prenove stavb ožjega
javnega sektorja. Zagotovi sistemske in
projektne vire financiranja za pripravo
projektov v javnem sektorju (npr.
projekte tehnične pomoči ELENA);
 pripravi in uvede shemo za optimizacijo
delovanja energetskih sistemov.
Z delom projektne pisarne so povezana tudi
priporočila, navedena pri ukrepih:
Upravljanje kakovosti (J.8), Energetsko
pogodbeništvo (H.1).

61
62

Staro ime ukrepa: Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije v javnem sektorju.
Staro ime ukrepa: Tehnična pisarna.
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Tabela 26: Novi ukrepi URE v javnem sektorju
Št.

Ukrep

Program / Opis

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

J.7

Izdelava trajnostnih
kriterijev za stavbe

Priprava trajnostnih kriterijev kot
inštrumenta za odločanje oz. presoje
ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov
gradnje in prenove stavb, še posebej javnih
stavb. Poudarek je tudi na upoštevanju
okoljskih učinkov v življenjski dobi stavb

Strokovni okvir /
Ministrstvo pristojno
za graditev in
ministrstvo pristojno
za energetiko

Stavbe javnega
sektorja

20172020

J.8

Upravljanje
kakovosti

Oblikovanje in vzpostavitev celovitega
sistema zagotavljanja kakovosti energetske
prenove stavb v skladu z načeli trajnostne
gradnje za vse faze življenjskega cikla stavb
(projektiranje, gradnja/obnova,
upravljanje/obratovanje…) in vrednotenje
kakovosti.

Zakonodaja,
organizacijski ukrep /
Ministrstvo,
pristojno za energijo

Stavbe javnega
sektorja

20172020

Ministrstvi, pristojno
za graditev

Stavbe

2018
2030

Oblikovanje delovnih skupin, ki bi
pretehtale možne smeri razvoja sistema
celovitega zagotavljanja kakovosti s
ključnimi deležniki: naročniki prenove,
izvajalci, proizvajalci opreme, zbornice
(GZS, IZS, OZS), strokovnjaki s povezanih
področij (gradbeništvo, arhitektura,
urbanizem, elektrotehnika, energetika,
ekonomija…).
J.9

Uporaba
informacijsko
podprtega
projektiranja pri
javnih razpisih

Ukrep uvaja nov sodoben proces
načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do
razgradnje objektov na koncu njihove
življenjske dobe. Predstavlja integriran
proces vseh udeležencev projekta na
skupnem digitalnem modelu in popoln
nadzor nad informacijami skozi ves
življenjski ciklus objekta.
Ukrep predvideva uvajanje novih
tehnoloških pristopov, oblikovanje nove
izobraževalne sheme in certificiranih
strokovnjakov, ki skrbijo za projektiranje v
skladu z novimi zahtevami.
Oblikovanje delovne skupine, ki pretehta
možnost prenosa uveljavljenih standardov
v slovenski prostor ter razvoj nacionalnih
smernic za informacijsko podprto
projektiranje.

3.3.2. Stavbe drugih javnih organov (5. člen)
Na pobudo občin so se v več občinah (Mestna občina Ljubljana, 23 primorskih občin, konzorcij
mestnih občin Novo mesto, Kranj in Celje) izvajajo tudi projekti mednarodne tehnične pomoči
ELENA, ki so podprti s sredstvi Evropske investicijske banke (EIB) ali Evropske banke za obnovo in
razvoj (EBRD), za pripravo projektov energetske sanacije stavb, ki se bodo izvajali po modelu
energetskega pogodbeništva.
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3.3.3. Nakupi premičnega in nepremičnega premoženja, naložbe javnih organov
(člen 6) ter najemi nepremičnega premoženja države
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN)63, sprejeta leta 2011 in dopolnjena v 2014,
zajema okoljske zahteve in merila, ki jih morajo naročniki upoštevati pri pripravi razpisov ter izbiri
proizvodov in storitev. Uredba ZeJN določa okoljske zahteve za 12 skupin predmetov javnega
naročanja, področja naročanja, ki zadevajo rabo energije pa so: električna energija, elektronska
pisarniška oprema, avdio in video oprema, hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni
stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki, klimatske naprave, električne sijalke in svetilke,
projektiranje gradnje in prenove stavb, osebna in transportna vozila, pnevmatike ter storitve
avtobusnega prevoza. Uredba ZeJN velja za celotni javni sektor.
Leta 2016 je bil pripravljen osnutek prenovljene Uredbe ZeJN64, ki je zasnovana tako, da je ZeJN
še vedno obvezno, uredba pa ne določa več konkretnih obveznih okoljskih zahtev, ki so v
preteklosti omejevale razvoj okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj, ampak
prinaša primere okoljskih zahtev in meril, ki jih je mogoče vključiti v postopek javnega naročanja,
za 20 skupin predmetov javnega naročanja. Zeleno javno naročanje bo tako v prihodnje obvezno
za dodatnih 8 skupin predmetov naročanja, in sicer za tekstilne izdelke, projektiranje in/ali
izvedbo gradnje ceste, vodne grelnike, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in
opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, ulično razsvetljavo in
prometno signalizacijo, ter vrtnarske izdelke, opremo in stroje ter storitve. Primere okoljskih
zahtev in meril morajo pristojna ministrstva pripraviti in objaviti v treh mesecih po uveljavitvi
uredbe. Med okoljskimi vidiki ZeJN navaja osnutek uredbe tudi energijsko učinkovitost in
uporabo obnovljivih oz. alternativnih virov energije, ki sta smiselno vključena tudi v ciljih pri
posameznih skupinah predmetov naročanja (npr. delež OVE za zagotavljanje ulične razsvetljave
znaša 30 %, delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, ki je dostopen na
trgu, znaša 90 %, itd.). Prenovljena Uredba ZeJN bo predvidoma sprejeta v letu 2017. Prenovo
uredbe vodi leta 2015 ustanovljena medresorska delovna skupina za ureditev ZeJN.
Leta 2015 je bil sprejet tudi Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG)65, ki v
okviru Načrta aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS) 2015-2016 vsebuje tudi več
dejavnosti in poddejavnosti na področju ZeJN (npr. analiza ureditve in izvajanja ZeJN v obdobju
2012-2015, analiza ureditve ZeJN projektiranja, gradnje in rednega ter investicijskega vzdrževanja
stavb z oceno učinkov, zlasti slabosti, tega dela Uredbe ZeJN itd.). V pripravi je tudi že NAMVS za
obdobje 2017-2018, v katerem naj bi bile na področju ZeJN vključene tudi priprava vzorčne
dokumentacije in zbirke podatkov o dobrih praksah, prenos znanja, redna usposabljanja in
pomoč, pilotni projekti in natečaj z nagrado za najbolj inovativno zeleno javno naročilo in najbolj
zelenega naročnika.
Po podatkih iz letnih statističnih poročil o oddanih javnih naročilih66 je bil leta 2013 najmanj en
okoljski vidik vključen v 18,7 %, leta 2014 v 20,2 % in leta 2015 v 16,4 % vseh naročil. V Akcijskem
načrtu za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-201267 je bilo sicer predvideno, da bo do leta
2012 »zelenih« 50 % vseh javnih naročil za izbrane skupine izdelkov in storitev (papir,
gradbeništvo in stavbe, elektronska pisarniška oprema, pohištvo, vozila, električna energija,
hrana in gostinske storitve, čistilna sredstva in storitve čiščenja). Leta 2013 je bilo pri teh
skupinah predmetov okoljski vidik upoštevan v 45 %, leta 2014 v 44,8 % in leta 2015 v 33,9 %
vseh javnih naročil.

63

Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3
EVA 2016-3130-0006
65
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/opzg_akcijski_nacrt_in_nacrt_aktivnosti.pdf
66
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/letna-porocila
67
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn
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Če gre za nakup ali najem, povezan s stvarnim premoženjem države, je treba upoštevati določbe
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti68 ter pripadajoče
uredbe69. Leta 2016 je bila ta uredba usklajena z zahtevami glede nakupov ali najemov stavb iz
Priloge III direktive. Za delovanje organov državne uprave sedaj 26. in 50. člen uredbe tako
dovoljujeta samo nakup ali najem stavb, ki izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti. Minimalne zahteve so pri tem opredeljene v Uredbi o upravljanju z energijo v
javnem sektorju30. Stavbe te zahteve izpolnjujejo, če je letna dovedena energija za stavbo ali
posamezni del stavbe v primeru merjene energetske izkaznice največ 100 kWh/m2a oziroma je
pri novogradnjah potrebna toplota za ogrevanje največ 25 kWh/m2a.
V prihodnje je predvideno nadaljevanje izvajanja ukrepa ZeJN in njegova nadgradnja (poglavje
3.3.1, Tabela 20).
3.3.4. Prihranki, ki so posledica ukrepov v osrednji vladi in drugih javnih organih
V javnem sektorju so se izvajali ukrepi J.1 – Zelena javna naročila, J.2 – Finančne spodbude za
energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju, J.3 – Uvajanje
sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju in J.4 – Finančne spodbude za učinkovito rabo
električne energije v javnem sektorju, J.5 – Projektna pisarna, J.6 – Podporna shema za prenovo
stavbne kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb ter J.7 – Izdelava trajnostnih kriterijev
za stavbe. S stališča EED in AN URE 2020 so v javnem sektorju še posebej izpostavljene stavbe
javnih organov, ki naj bi bile zgled učinkovitega ravnanja z energijo, in za katere mora vsaka
država članica zagotoviti, da se letno prenovi 3 % njihove skupne tlorisne površine, ali pa sprejeti
alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske
učinkovitosti državnih stavb. Podrobnosti o doseganju tega cilja so zajete v poglavju 2.4.
Raba končne energije v javnem sektorju se statistično ne spremlja ločeno, ampak je vključena v
rabo končne energije za druge porabnike. Prihranki končne energije v javnem sektorju, novi na
letni ravni določen po metodi BU, so leta 2014 znašali 39,6 GWh, kar je 57,2 % manj kot leto prej
(Tabela 27), leta 2015 pa so bili doseženi prihranki še nižji in so s 25,6 GWh predstavljali samo
dobro četrtino prihrankov iz leta 2013. Ker v letu 2016 še ni bilo izvedenih nobenih projektov
energetske sanacije stavb javnega sektorja v okviru OP EKP, bodo doseženi prihranki končne
energije v javnem sektorju predvidoma še nižji.
Tabela 27: Prihranek končne energije v javnem sektorju [GWh/leto] v obdobju 2011-2015
Oznaka

Ukrep

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

J.1

Zelena javna naročila

J.2

Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in
trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju

0

14,7

80,5

38,6

24,7

J.3

Uvajanje sistema za upravljanje z energijo v javnem
sektorju

-

-

-

-

-

J.4

Finančne spodbude za učinkovito rabo električne
energije v javnem sektorju

0

1,7

12,1

1,0

0,9

Skupni prihranek končne energije v javnem sektorju

0

16,4

92,6

39,6

25,6

68
69

Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14
in 58/16
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3.3.5. Financiranje ukrepov za energetsko učinkovitost v javnih organih
Viri financiranja so predstavljeni v poglavju 3.2.5.

3.4.

Ukrepi za energetsko učinkovitost v industriji

3.4.1. Glavni ukrepi politike energetske učinkovitosti v industriji
Industrija je bila v zadnjem obdobju deležna le omejenih finančnih spodbud za povečanje
energetske učinkovitosti, zato je bila večina ukrepov, predvidenih v prejšnjem akcijskem načrtu,
izvedena v manjšem obsegu od predvidenega, kar pomeni, da bo treba izvajanje intenzivno
nadaljevati v naslednjih letih ter k obstoječim ukrepom dodati še dodatne. Glavna cilja izvajanja
ukrepov sta:
1. dolgoročno povečanje konkurenčnosti podjetij z obvladovanjem stroškov za energijo z
znižanjem rabe energije, povečanjem izrabe OVE in odvečne toplote, povečanjem lastne
proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE, idr.;
2. večja razvojna usmeritev podjetij v zagotavljanje trajnostnih izdelkov in storitev z višjo
dodano vrednostjo in povpraševanjem na svetovnem trgu.
Glavni instrumenti za povečanje energetske učinkovitosti v industriji so usmerjeni v:


zagotavljanje nepovratnih finančnih investicijskih in obratovalnih spodbud;



zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo projektov: ugodni krediti, garancije,
spodbujanje financiranja s strani tretje stranke (pogodbeno zagotavljanje prihrankov in
oskrbe z energijo);



razvojne spodbude za vlaganje v raziskave in razvoj;



lesnopredelovalna podjetja, ki lahko pridobijo nepovratna sredstva samo za projekte, ki
izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost;



spodbude za projekte lesnopredelovalne industrije; podjetja lahko nepovratna sredstva
pridobijo samo za projekte, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost;



spodbude za izvedbo demonstracijskih projektov: razvoj učinkovitih rešitev na področju
energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih
rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitve,
pametna mesta in pametna omrežja;



finančne spodbude za uvajanje standardov na področju upravljanja z energijo,
usposabljanje zaposlenih ter povezovanje energetskih managerjev;



obvezni energetski pregledi za velike gospodarske družbe.

Vsebinsko so ukrepi v industriji usmerjeni na naslednja ključna področja:


uvajanje sistemov upravljanja z energijo (usposabljanje zaposlenih, napredne meritve,
IT-podpora, uvajanje standarda ISO 50001, povezovanje energetskih managerjev idr.),
aktualno za vsa podjetja, posebna pozornost pa za MSP;



izvajanje energetskih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih;



povečanje učinkovitosti rabe električne energije: vgradnja učinkovitih tehnologij z
najvišjimi izkoristki (elektromotorni pogoni, komprimiran zrak, hladilni sistemi, idr.);



zmanjšanje rabe toplote ter izkoriščanje OVE in odvečne toplote - optimizacija rabe in
oskrbe s toploto in uvajanje naprednih rešitev za izkoriščanje OVE (sončna in
geotermalna energija, lesna biomasa idr.) ter odvečne procesne toplote;



povečanje obsega proizvodnje energije v SPTE in proizvodnje električne energije iz OVE
- posodobitev obstoječih in vgradnja novih enot SPTE predvsem v procesno intenzivnih
52
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panogah (papirna, kemična, gumarska idr.) na zemeljski plin in OVE (lesna biomasa,
bioplin čistilnih naprav idr.) ter povečanje proizvodnje električne energije v
hidroelektrarnah, vetrnih elektrarnah ter sončnih elektrarnah;


razvoj in proizvodnja novih trajnostnih izdelkov in storitev: energetsko in snovno
učinkovite tehnološke rešitve, tehnologije za izkoriščanje OVE, IT-podpora (pametne
meritve in omrežja, upravljanje energije idr.) v okviru horizontalnega spodbujanja
raziskovalno razvojnih projektov na vseh področjih zapisanih v Strategiji pametne
specializacije.

Nadaljevanje izvajanja obstoječih in prenovljenih ukrepov v industriji (skupaj z aktualnimi
horizontalnimi večsektorskimi ukrepi) prikazujeta Tabela 28 in Tabela 29, nove dodatne ukrepe v
industriji pa Tabela 30.
Tabela 28: Obstoječi ukrepi za URE v industriji
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

I.1

Finančne spodbude v
obliki nepovratnih
sredstev

MSP:

Finančne
spodbude /
Eko sklad

Gospodarstvo:
industrija in
storitvene
dejavnosti

2017–
2020

Gospodarstvo:
industrija in
storitvene
dejavnosti

2017–
2020

 Finančne spodbude za izvedbo energetskih
pregledov
 Finančne spodbude za ukrepe snovne in
energetske učinkovitosti ter izboljšanje
učinkovite rabe virov lesno predelovalne
industrije (0,4 mio EUR; 2017)

Slovenski
podjetniški sklad
(SPS)

VSI:

I.2

Finančne spodbude v
obliki povratnih
sredstev

 Finančne spodbude za izgradnjo novih in
rekonstrukcijo obstoječih proizvodnih
naprav za proizvodnjo električne energije iz
OVE (12 mio EUR; OP-EKP 4. os)

Ministrstvo,
pristojno za
energijo

VSI:

Finančne
spodbude / Eko
sklad

 Posojila z ugodno obrestno mero za izvajanje
ukrepov povečanja energetske učinkovitosti,
rabe OVE in varstvo okolja

H.6

Sistem obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi – ključni ukrepi v industriji (glej Tabela 8)

V.3

Podporna shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE (glej Tabela 30)

V.4

Izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih (glej Tabela 10)

Tabela 29: Obstoječi ukrepi na področju razvoja in proizvodnje novih trajnostnih izdelkov in
storitev z vplivom tudi na URE v industriji
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

1. os

Nepovratni viri
financiranja

OP EKP, 1. prednostna os: »Mednarodna
konkurenčnost raziskav, inovacij in
tehnološkega razvoja v skladu s pametno
specializacijo za večjo konkurenčnosti in
ozelenitev gospodarstva«

Finančne
spodbude /
MGRT

Različni
subjekti s
področja RRD
in
gospodarskih
dejavnosti

2017–
2020

novativna javna
naročila
Uporaba povratnih
sredstev financiranja
(finančni inženiring)

70

1. Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in
raziskave ter vzpostavljanje povezav in
sinergij med podjetji, centri za raziskave in
razvoj ter visokošolskim izobraževanjem70

Zlasti na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologije, socialnih inovacij in aplikacij javnih storitev,
povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij v MSP prek pametne specializacije, podpiranje tehnoloških in
uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje validiranje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in
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Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

3. os

Povratni (dolžniški in
lastniški) viri
financiranja71

OP EKP, 3. prednostna os: »Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«
- Razpis za učni izdelovalni laboratoriji
- Snovna in energetska učinkovitost kooperative : javni razpis za rast in razvoj ter
izboljšanje konkurenčnosti, ki bo dosežena s
spodbujanjem podjetij za večjo rabo OVE,
izboljšanje snovne in energetske
učinkovitosti ter za razvoj okoljsko manj
obremenjujočih izdelkov in storitev. Zato
bodo podprte procesne inovacije ter novi
poslovni modeli v obliki snovnih in
energetskih kooperativ, ki bodo prispevale k
cilju krožnega gospodarstva (3 mio EUR).

Finančne
spodbude /
MGRT

Različni
subjekti s
področja
gospodarskih
dejavnosti

20172020

Nepovratni viri
financiranja
Kombinacije
povratnih in
nepovratnih virov
financiranja
Druge sodobne
oblike financiranja72,
vključno z javnozasebnim
partnerstvom

Tabela 30: Novi ukrepi za URE v industriji
Št.

Ukrep

I.3

Finančne spodbude za
povečanje učinkovitosti
in izrabo OVE v
industriji

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Rok

 Finančne spodbude za ukrepe snovne in
energetske učinkovitosti ter izboljšanje
učinkovite rabe virov lesno predelovalne
industrije (26 mio EUR do leta 2023)
 izvedba energetskih pregledov (nadaljevanje),
 uvajanje sistemov za upravljanje energije
(usposabljanje, napredne meritve, IT-podpora,
uvajanje ISO 50001 ipd.),
 povečanje učinkovitosti rabe energije in toplote
(učinkovite tehnologije z najvišjimi izkoristki).

Finančne
spodbude /
MGRT

Gospodarstvo:
industrija in
storitvene
dejavnosti

20172020

Gospodarstvo

2018–
2020

Eko sklad

VSI:
 mreženje in usposabljanje energetskih
managerjev,
 izrabo OVE in odvečne toplote.
Program spodbujanja se usmerja in nadgrajuje na
podlagi podrobnejše analize stanja, potencialov
URE in OVE v industriji ter strokovnih podlag za
nadgradnjo instrumentov spodbujanja URE in OVE
v industriji, vključno z ukrepi za zmanjševanje rabe
energije z ukrepi za izboljšanje snovne
učinkovitosti v industriji.
I.4

Finančne spodbude za
demonstracijske
projekte

Spodbude za demonstracijske projekte URE in OVE
v industriji (uvajanje OVE, izkoriščanje odvečne
toplote ter inovativnih novih tehnologij), za katere
je Evropska komisija odobrila sofinanciranje v
okviru programov COSME, LIFE, Obzorje 2020 in
drugi.

Finančne
spodbude /
Podnebni sklad

začetne proizvodnje na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.
Ukrepi so in bodo horizontalne narave, pomembna cilja pri vsakem razvoju pa sta trajnostni vidik zmanjšanja
uporabe surovin – tudi energentov in izboljšanje delovanja in poslovanja iz okoljskega vidika.
71
Instrumenti finančnega inženiringa: tvegani kapital, garancije za bančne kredite s subvencioniranjem obrestnih mer,
mikrokrediti, mikrogarancije, krediti in mezzanine krediti.
72
Kot npr. semenski in predsemenski viri financiranja ipd.
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3.4.2.

Prihranki, ki so posledica ukrepov za industrijski sektor

Raba končne energije v industriji se je leta 2014 glede na leto 2013 povečala za 2,8 % oziroma
391 GWh (predvsem zaradi povečanja rabe končne energije v gradbeništvu, kjer je leta 2014
prvič po letu 2008 prišlo do povečanja bruto dodane vrednosti), v letu 2015 pa se je znižala za
0,3 %, kljub občutnemu povečanju indeksa industrijske proizvodnje (5,6 %) in indeksa dodane
vrednosti (1,4 %). Indeks energetske učinkovitosti (ODEX) ima od leta 2013 ponovno trend
minimalnega zmanjševanja, sicer pa od leta 2008 ni bistvenih sprememb njegove vrednosti, Slika
8.

Slika 8: Gibanje trendov – indeksi v industriji v obdobju 2005–2015
Tabela 31: Prihranek končne energije v industriji zaradi finančnih spodbud iz Kohezijskega
sklada in sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije ter kreditov Eko
sklada v obdobju 2011-2015
Postavka

Prihranek končne energije [MWh/leto]
2011

2012

2013

2014

2015

Skupaj

Razpis UREE1

3.213

15.375

2.754

Razpisi KNLB in DOLB

7.490

7.520

3.601

0

0

21.343

14.215

1.153

33.979

10.703

22.895

6.356

14.215

1.153

55.322

np

12.588

Kohezijski sklad

Skupaj prihranek končne energije

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

0

0

6.393

6.195

Zmanjšanje rabe toplote

0

0

6.472

10.293

np

16.764

Skupaj prihranek končne energije

0

0

12.865

16.488

np

29.352

0

0

1

0

np

1

Zmanjšanje rabe toplote

5.419

0

5.454

0

np

10.874

Skupaj prihranek končne energije

5.419

0

5.455

0

np

10.874

16.122

22.895

24.675

30.703

1.153

95.548

Krediti Eko sklada
Zmanjšanje rabe električne energije

Skupaj finančne spodbude za industrijo
Skupaj prihranek končne energije
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Prihranek končne energije v industriji, določen glede na podatke o izvajanju posameznih ukrepov,
Tabela 31, je leta 2014 znašal 30,7 GWh oziroma skoraj četrtino več kot leto prej, leto kasneje pa
doseženega prihranka, zaradi pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov po sektorjih v okviru
sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije in pri kreditih Eko sklada, ni bilo
mogoče oceniti. Največ je k doseženim prihrankom prispevala shema dobaviteljev, kjer se
prihranki povečujejo, znižuje pa se prispevek ukrepov iz kohezije, v zadnjih letih pa je majhen tudi
dosežen prihranek iz naslova ugodnih kreditov Eko sklada.

3.5.

Ukrepi za energetsko učinkovitost v prometu

Promet je leta 2015 obsegal 38 % končne energije in je ključen sektor pri doseganju okoljskih
ciljev do leta 2020. Aktivnosti v tem sektorju so usmerjene v uveljavljanje nizkoogljičnih
tehnologij, trajnostnega prometa in zagotavljanje enake ali boljše kakovosti življenja z manj
prevoženimi kilometri. Z aktivnostmi se skuša zagotoviti rast deleža opravljenih potniških
kilometrov z javnim potniškim prometom (JPP) in deleža tonskih kilometrov z železniškim
prometom.
Nacionalna prometna politika je opredeljena v Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji73
(SRPRS), načrt razvoja in program vlaganj pa v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja
prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 203074 (ReNPRP30).
Glavni cilji prometne politike v SRPRS so:


izboljšati mobilnost in dostopnost,



izboljšati oskrbo gospodarstva,



izboljšati prometno varnost in varovanje,



zmanjšati porabo energije,



zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev,



zmanjšati okoljske obremenitve.

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020
(OP EKP) se izvajajo ukrepi, financirani iz sredstev evropskih skladov za spodbujanje trajnostne
mobilnosti in sicer za doseganje naslednjih specifičnih ciljev:


razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih,



odpravo ozkih grl, povečanje kapacitet prog in skrajšanje potovalnega časa na
železniškem omrežju.

Izvaja se tudi vrsta ukrepov za izboljšanje učinkovitosti vozil in vožnje na podlagi veljavne
zakonodaje v Sloveniji oz. pravnega reda EU.
Ukrepe URE, ki se izvajajo na podlagi navedenih programskih dokumentih ali pravnih podlag, so
strnjeni v naslednja vsebinska področja, Tabela 32:


Spodbujanje trajnostnega prometa na splošno75 (ukrep P.1);



Spodbujanje javnega potniškega prometa76 (ukrep P.1a);



Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2);

73

Strategija je bila sprejeta julija 2015
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Dogodki/Strategija_razvoja_prometa_v_RSkoncna_razlicica-popr_tabela_okt2016.pdf
74
Ur. l. RS, št. 75/16
75
Sprememba imena ukrepa – uskladitev z OP TGP (prej ukrep P.1: »Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti«).
76
Sprememba imena ukrepa – uskladitev z OP TGP (prej ukrep P.1: »Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti«).
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Spodbujanje izboljšanja učinkovitosti vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv z
nizkimi emisijami CO277 (ukrep P.3);



Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa78 (ukrep P.4).

Na izboljšanje energetske učinkovitosti v sektorju prometa (povečanje energetske učinkovitosti
cestnih motornih vozil) vpliva tudi izvajanje ukrepa J.1 Zeleno javno naročanje (horizontalni ukrep
opisan v poglavju 3.1.7).
3.5.1. Glavni ukrepi politike, ki zadevajo energetsko učinkovitost v prometu
Spodbujanje trajnostnega prometa na splošno (ukrep P.1)
Ukrepi trajnostne mobilnosti so usmerjeni predvsem v aktivnosti, ki zmanjšujejo vplive osebnega
prometa na kakovost zraka in uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na
področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k večji kakovosti bivanja in učinkoviti rabi energije v
prometu. V zadnjem obdobju so se okrepili načrtovanje in koordinacija trajnostne mobilnosti na
ravni lokalnih skupnosti in države.
V pripravi so celostne prometne strategije (CPS) občin. Ukrep je namenjen vzpostavitvi
trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških
dokumentov - celostnih prometnih strategij. Na podlagi razpisa MzI, objavljenega leta 2015, je v
izdelavi 62 občinskih CPS, predvideno je tudi financiranje priprave strategij za občine, ki je CPS še
nimajo.
V okviru Ministrstva za infrastrukturo je bila vzpostavljena služba za trajnostno mobilnost in
prometno politiko, ki je prevzela skrb za koordinacijo trajnostne prometne politike v Sloveniji.
Že omenjena krovna dokumenta prometne politike v Sloveniji: Strategija razvoja prometa v
Republiki Sloveniji in Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za
obdobje do leta 2030, postavljata kot prioriteti razvoja prometa: razvoj železniške infrastrukture
in spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katerimi ima pomembno vlogo razvoj javnega
potniškega prometa, kar je skladno s cilji AN URE.
V pripravi je tudi Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v
zvezi z alternativnimi gorivi (obveznost po Direktivi 2014/94/EU), ki bo predvidoma potrjena letu
2017. Za pripravo strategije je bila ustanovljena medresorska delovna skupina.
Prenavlja se Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), pri čemer je bila za integracijo ciljev
prehoda v nizkoogljično družbo v prostorsko politiko ustanovljena tudi fokusna skupina. SPRS bo
pomembno dopolnila obstoječe strateške dokumente zlasti z ukrepi za zmanjšanje potreb po
mobilnosti, ki jih drugi dokumenti ne vključujejo. Z instrumenti prostorske politike bo pomembno
prispevala tudi k spodbujanju trajnostne mobilnosti, zlasti: multimodalnosti, javnega potniškega
prometa, železniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa.
V vsebinsko področje P.1 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na splošno uvrščamo tudi ukrepe, ki
so horizontalni in se nanašajo na vse oz. za več podsektorjev prometa. Ti ukrepi so:


ukrepi upravljanja mobilnosti, vključno s spodbujanjem uporabe sodobnih tehnologij za
učinkovito upravljanje mobilnosti,



spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov,



promocija ukrepov trajnostne mobilnosti/informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti,

77

Sprememba imena ukrepa – uskladitev z OP TGP (prej ukrep P.3: »Povečanje energetske učinkovitosti cestnih
motornih vozil«).
78
Sprememba imena ukrepa – uskladitev z OP TGP (prej ukrep P.4: »Gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter
promocija kolesarjenja«).
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postopno zmanjševanje subvencij fosilnim gorivom v prometu.

Spodbujanje javnega potniškega prometa (ukrep P.1a)
Ukrepi spodbujanja javnega potniškega prometa se po načrtovanih učinkih uvrščajo med
pomembnejše ukrepe, kar je posledica boljše energetske učinkovitosti javnega potniškega
prometa v primerjavi z drugimi motoriziranimi oblikami prometa.
SRPRS in ReNPRP vključujeta vrsto ukrepov za izpopolnitev sistema javnega potniškega prometa
(JPP), med drugimi naslednje:


krepitev JPP na pomembnejših vpadnicah v glavno mesto ter na povezavi z letališčem;



razvoj infrastrukture: postavitev sistemov za povečanje intermodalnosti (»parkiraj in se
pelji«, »kolesari in se pelji« ter drugih), razvoj postaj za povečanje dostopnosti, uvajanje
informacijskih sistemov;



ločitev vrst prometa in dajanje prednosti javnemu prevozu;



uvedba enotne vozovnice, uvedba storitev javnega prevoza na zahtevo, prilagoditev oz.
uskladitev voznih redov;



obnova voznega parka v javnem potniškem prometu (JPP);



uvajanje in uporaba novih tehnologij in ustanavljanje centrov za upravljanje javnega
prometa.

OP EKP načrtuje vrsto ukrepov razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
Načrtovano je spodbujanje JPP v okviru izdelanih celostnih prometnih strategij občin in sicer za
ukrepe ureditve varnih dostopov do postaj in postajališč JPP, ureditve stojal in nadstrešnic za
parkiranje koles, sistemov P+R, postajališča JPP in drugih ukrepov, ki so že navedeni v vsebinskem
področju P.1 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na splošno.
Področje javnega potniškega prometa urejata Zakon o prevozih v cestnem prometu79 in Zakon o
železniškem prometu80. Leta 2013 so bile uveljavljene spremembe glede subvencioniranja
prevozov študentov in dijakov in pripravljeni pravilniki s tem v zvezi, kar je imelo opazne učinke
na povečanje potniških kilometrov v JPP. Zadnje spremembe zakonodaje, ki ureja potniški
promet so bile uveljavljene leta 2015 in se nanašajo na podaljšanje koncesij za izvajanje
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa (GJS JPP) ter povečanje učinkovitosti
izvajanja in zagotavljanje ustreznega nadzora nad izvajanjem koncesij in drugih vrst prevozov, kot
so npr. subvencionirani, posebni linijski, stalni izven linijski in občasni prevozi.
V letu 2016 je bila v okviru izvajanja OP ROPI zaključena pomembna faza projekta vzpostavitve
sistema Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), katerega cilj je povezava različnih vrst
JPP.
AN URE iz zgoraj navedenih programskih dokumentov povzema naslednje instrumente:

79
80



subvencioniranje prevozov v javnem potniškem prometu,



koncesije za izvajanje gospodarske javne službe potniškega prometa,



sistem Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP),



drugi ukrepi upravljanja mobilnosti za izboljšanje storitev JPP,



spodbude za ureditev infrastrukture za javni potniški promet in spodbujanje
multimodalnosti.

Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 57/12
Zakon o železniškem prometu, Ur. l. RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03, 86/04, 29/05, 15/07, 58/09, 106/10,
63/13, 84/15, 99/15– uradno prečiščeno besedilo
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Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (ukrep P.2)
Pri trajnostnem tovornem prometu je poudarek na somodalnosti, za kar je ključnega pomena
gradnja in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture, predvsem železniške. Ukrep je
dodatno podprt tudi v SRPRS s cilji vzpostavitve učinkovitega železniškega prometa (elektrifikacija
celotnega slovenskega železniškega omrežja, posodobitve, nadgradnje in novogradnje) in
učinkovitega cestnega tovornega prometa (uvedba elektronskega cestninjenja za tovorna vozila,
uvedba IT za boljšo izkoriščenost obstoječih cest).
Ukrep vključuje naslednje instrumente:


finančne spodbude za vzpostavitev intermodalnosti in povečanje prevoza tovora po
železnici,



razvoj logističnih centrov, tovornih terminalov in intermodalnih vozlišč,



uporaba oprtnih vlakov,



vključevanje eksternih stroškov v cestnine in druge dajatve za tovorni promet,



razvoj prometne telematike in dinamični nadzor prometne signalizacije.

Ukrep ima tudi multiplikacijske in sinergijske učinke, ki jih omogoča razvoj prometne telematike
in dinamični nadzor prometne signalizacije in sicer pozitivne učinke na učinkovitost vseh
udeležencev cestnega prometa, tudi javnega potniškega in osebnega prometa.
Ker je Slovenija zaradi svoje geografske lege tranzitna država, kar vpliva na prometne tokove, pa
tudi na druge dejavnike, med katerimi je tudi prodaja motornih goriv. Slednje pomembno vpliva
na izpolnjevanje podnebno-energetskih ciljev, saj se poraba energije spremlja preko prodaje
motornih goriv, pri čemer je prav delež prodaje energije v prometu med najpomembnejšim
(okrog 40 % vse končne rabe energije).
Spodbude za izboljšanje učinkovitosti vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv z nizkimi
emisijami CO2 (ukrep P.3)
Ker Slovenija nima neposrednega vpliva na povečevanje energetske učinkovitosti pri proizvodnji
osebnih vozil, lahko z dodatnimi ukrepi vpliva le na trg vozil in izbiro potrošnikov (ozaveščanje
potrošnikov), da se v čim večjem obsegu odločajo za vozila, ki so energetsko varčnejša ter z
manjšimi izpusti TGP. Aktivnosti tega ukrepa temeljijo predvsem na uporabi ekonomskih,
fiskalnih in informacijskih ukrepov za spodbujanje nakupa okolju prijaznejših in energetsko
učinkovitejših cestnih motornih vozil ter spodbujanju uporabe električnih in hibridnih priključnih
vozil.
Ukrep vključuje:


predpise o energijskem označevanju osebnih vozil81 in pnevmatik82;



fiskalne instrumente za spodbujanje učinkovitosti vozil in rabe goriv z nizkimi emisijami;



nepovratne finančne spodbude in posojila z ugodno obrestno mero financiranje nakupa
okolju prijaznejših in energetsko učinkovitejših vozil − električnih in hibridnih priključnih
vozil ter vozil na stisnjen zemeljski plin;



izobraževalne aktivnosti (šola varčne vožnje);

81

Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega
zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih avtomobilih (Ur. l. RS, št. 24/14).
82
Uredbe ES o označevanju pnevmatik (EC/1222/2009/ 228/2011 in 1235/2011) veljajo v Sloveniji neposredno.

59

59



zeleno javno naročanje na področju prometa (energetsko učinkovitih in okolju prijaznih
vozil in storitev prevoza ter prometne signalizacije, glej tudi ukrep J.1 Zeleno javno
naročanje).

Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa (ukrep P.4)
Gradnja kolesarskih stez in spremljevalne promocijske aktivnosti so namenjene spodbujanju
kolesarjenja kot alternativnega prevoza, ki je predvsem v povezavi z drugimi načini javnega
prevoza učinkovita alternativa osebnemu prometu z minimalnimi vplivi na okolje. Strateški načrt
ureditve državnih kolesarskih poti je opredeljen tudi v Strategiji razvoja prometa do leta 2030.
Ukrep vsebuje finančne instrumente:


finančne spodbude za gradnjo kolesarskih stez in druge kolesarske infrastrukture (varnih
parkirnih mest za kolesa idr.),



financiranje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.

Načrtovane so tudi finančne spodbude za izgradnjo površin za pešce, zlasti za izboljšanje
dostopnosti do postajališč javnega potniškega prometa.
Ukrep ima tudi multiplikacijske učinke in sinergije, ki jih omogoča razvoj kolesarske infrastrukture
in sicer: razvoj turizma s povezavami na mednarodno kolesarsko omrežje, manjše okoljske
obremenitve (zrak, hrup) in pozitivne vplive na zdravje prebivalcev.
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Tabela 32: Obstoječi ukrepi URE v prometu
Oznaka
P.1

Ukrep

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Program / Nadgradnja

Spodbujanje trajnostnega prometa na
splošno
Celostne prometne strategije (CPS)
občin

Sklop instrumentov
OP EKP; OP TGP:

Vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo
izdelanih strateških dokumentov - celostnih prometnih strategij (CPS). Spodbujanje
izdelave CPS, ki bodo določile nabor ukrepov trajnostne mobilnosti na nivoju občine ali
regije. Finančna sredstva za izdelavo CPS za občine, ki strategij še nimajo, bo v obdobju
2017-2018 razpisal Eko sklad iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Finančne spodbude za sofinanciranje ukrepov iz sprejetih CPS preko razpisov MzI DP.

Načrtovano je spremljanje in vrednotenje CPS (MzI).

Finančne spodbude /
Ministrstvo, pristojno
za promet,
ministrstvo, pristojno
za okolje, Eko sklad

Ciljna skupina
Pešci, kolesarji,
uporabniki
javnega
potniškega
prometa,
vozniki

Rok

20172020
20172018

20172020

Nadgradnja:

Nadaljnja nadgradnja metodologije za pripravo in izvedbo CPS, usposabljanja
pripravljavcev in izvajalcev CPS.
Ukrepi upravljanja mobilnosti

OP EKP; ReNPRP30:

Izvajanje ukrepov trajnostne parkirne politike v mestih in umirjanja ter omejevanja
prometa v mestnih jedrih (omejevanje parkiranja, cene parkiranja, urejanje dostave
blaga v mestnih središčih idr.). Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov institucij in
izvedbo ukrepov v okviru OP EKP in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Objava Smernic za pripravo mobilnostnih načrtov v letu 2017 (MzI).

Finančne spodbude,
organizacijski ukrepi /
Ministrstvo, pristojno
za promet, lokalne
skupnosti

Spodbude za uporabo sodobnih
tehnologij za učinkovito upravljanje
mobilnosti

OP EKP:


Finančne spodbude /
Ministrstvo, pristojno
za promet

20192020

Spodbujanje trajnostne izbire
transporta v okviru obračuna potnih
stroškov

OP TGP (NP-5):

Sprememba načina obračuna potnih stroškov in nadomestila za stroške prevoza na
delo, tako da spodbuja zmanjšanje emisij TGP pri teh prevozih in sicer preko dodatnega
subvencioniranja JPP iz naslova nadomestila stroškov za prevoz na delo in iz dela.
Pripravljena bo analiza možnosti za spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru
obračuna potnih stroškov.

Ministrstvo pristojno
za javno upravo

20192020

Promocija ukrepov trajnostne
mobilnosti / informiranje in
ozaveščanje ciljnih javnosti

OP TGP (NU-4):

Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru projekta IJPP in drugih projektov.

Ministrstvo, pristojno
za promet

Finančne spodbude v okviru OP EKP za ukrep inteligentni prometni sistemi (vključno z
uvedbo upravljanja povpraševanja, cestninskimi sistemi ter informacijskimi sistemi za
spremljanje, nadzor in informacije).

20172020

20172018

Nadgradnja:

Sistematično spremljanje, analiza in ustrezna nadgradnja izvajanja.

Glej tudi horizontalni ukrep H.3.
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Oznaka

P.1a

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Program / Nadgradnja

Postopno zmanjševanje subvencij
fosilnim gorivom

OP TGP (OR-2, NORG-3):

Načrtovano je postopno zmanjševanje subvencij, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja
emisij TGP in s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti ter nadomestitev s
subvencijami, ki te cilje podpirajo, v skladu z rezultati projekta Zelena proračunska
reforma, ki se bo izvajal v obdobju 2017-2020.

Ministrstvo za finance

20172020

Trajnostna mobilnost v okviru
prostorskega načrtovanja

OP TGP (OP-7):

Integracija ciljev prehoda v nizkoogljično družbo (NOD) na področju prometa v
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (v pripravi). Ustanovljena fokusna skupina za
prehod v NOD.

Razširitev ukrepov zmanjšanja potreb po mobilnosti, spodbujanja trajnostne mobilnosti
in multimodalnosti v okviru prostorske politike.

Ministrstvo, pristojno
za okolje

20172018

Koordinacija razvoja trajnostne
mobilnosti

OP TGP (NORG-4); OP EKP:

Vzpostavljena služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko (MzI).

Vlada RS je v letu 2015 ustanovila Medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije
na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi
gorivi (obveznost po Direktivi 2014/94/EU). Sprejetje strategije na področju razvoja
trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v letu 2017.

Ministrstvo, pristojno
za promet

20172020

Spodbujanje javnega potniškega
prometa

Sklop instrumentov

Subvencioniranje prevozov v javnem
potniškem prometu

OP TGP (NP-1):

Subvencioniranje prevozov študentov in dijakov neodvisno od socialnega statusa
upravičenca od leta 2013. S spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP2F Ur. l. RS, 92/15) uveljavljene spremembe, ki urejajo subvencije za prevoze dijakov,
študentov in udeležencev izobraževanja odraslih.

Ministrstvo, pristojno
za promet

Koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe potniškega prometa

OP TGP (NP-1):

S spremembo ZPCP-2F so bile uveljavljene spremembe in sicer podaljšanje koncesij za
izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa (GJS JPP) do najkasneje
2.12.2019. Cene so regulirane. Del sredstev za opravljanje storitev prispeva
neposredno integralni proračun z nadomestili za izvajanje GJS JPP.

Ministrstvo, pristojno
za promet

Ciljna skupina

Rok

Ukrep

Uporabniki
javnega
potniškega
prometa

20172020

Nadgradnja:

Ureditev koncesijskih razmerij za obdobje po 2.12.2019.
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Oznaka
P.1a

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ukrep

Program / Nadgradnja

Sistem Integriranega javnega
potniškega prometa (IJPP)

OP TGP (NP-1); OP EKP, ReNPRP30:

Projekt uvajanja IJPP je bil financiran iz sredstev Kohezijskega sklada v finančni
perspektivi 2007-2013, in se nadaljuje v obdobju 2014-2020. (Ukrep: 036.
Multimodalni prevoz). IJPP vključuje: kombinirano vozovnico, usklajene urnike,
izboljšano dostopnost in promocijo. V letu 2016 je bila uvedena enotna (multimodalna,
multioperaterska) elektronska vozovnica za dijake in študente. Pripravljeno je delovno
gradivo za spremembe zakonodaje.

Načrtovane so naslednje aktivnosti: razširitev sistema na vse potnike, uskladitev in
prilagoditev voznih redov med posameznimi vrstami prevoza (železniški, javni linijski
medkrajevni in mestni prevoz potnikov). Načrtovane spremembe in dopolnitve Zakona
o prevozih v cestnem prometu bodo urejale področja evidenc za terminske vozovnice,
ustanovitev upravljavca IJPP, multioperativnosti enotnih vozovnic, in povezav med
mestnim prometom ter sistemom enotne vozovnice.

Načrtovana je uvedba sistema in ustanovitev upravljavca, posodobitev storitev javnega
potniškega prometa, zagotovitev informacij o prometu.

Ministrstvo, pristojno
za promet

Drugi ukrepi upravljanja mobilnosti za
izboljšanje storitev JPP

OP TGP (NP-1); OP EKP:

Ukrepi za izboljšanje storitev JPP kot so uvajanje rumenih pasov, zvečanje pogostnosti
voženj javnega prometa, zagotavljanje udobnega in enostavnega prestopa med
prometnimi sredstvi javnega prevoza, uvajanje novih storitev (prevozi na klic v JPP).
Spremembe in dopolnitve ZPCP-2F so uvedle možnost organizacije prevozov na klic.

Načrtovane spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu bodo
urejale področje sofinanciranja javnega prevoza s strani lokalnih skupnosti v primerih
povečanja standarda dostopnosti, podaljšanja mestnih linij izven naselij in povezav
med mestnim prometom ter sistemom enotne vozovnice.

Ministrstvo, pristojno
za promet, lokalne
skupnosti

Spodbude za ureditev infrastrukture
za javni potniški promet in
spodbujanje multimodalnosti

OP TGP (NP-1); OP EKP, ReNPRP30:

Finančne spodbude v okviru OP EKP in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za
ukrepe za trajnostno mobilnost za ureditev infrastrukture javnega potniškega prometa,
kot so dostopi do postaj in postajališč za JPP, sistemi parkiraj in odpelji (P+R) idr.
Zaključeni so bili sistemi P+R sofinancirani s sredstvi Kohezijskega sklada v finančni
perspektivi 2007-2013. MzI bo v letu 2017 razpisal finančne spodbude za ureditev
sistemov P+R v skupni višini 4,8 milijonov evrov in za ureditev postajališč v višini 4,3
milijonov evrov, oboje v okviru izvajanja OP EKP. Predvideno je nadaljnje izvajanje
ukrepa v okviru izvajanje ukrepa v obdobju do 2020 in nadalje.

V okviru izvajanja ReNPRP30 so v pripravi projekti za izboljšanje infrastrukture za JPP:
Izdelava dokumentacije ki bo zagotovila večjo vlogo žleznice v JPP, zlasti v največjih
središčih. Načrtovana je analiza stanja in razvojnih možnosti za povečanje
intermodalnost tudi s poudarkom na večji rabi kolesarskega omrežja v povezavi z JPP.

Ministrstvo, pristojno
za promet, lokalne
skupnosti
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Ciljna skupina

Rok
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Oznaka
P.2

P.3

Ukrep

Program / Nadgradnja

Spodbujanje trajnostnega tovornega
prometa

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna skupina

Sklop instrumentov

Tovorni promet

Drugi ukrepi za spodbujanje
somodalnosti

OP EKP; SRP; ReNPRP30:
Izvedba instrumentov za spodbujanje somodalnosti: vključevanje eksternih stroškov v
cestnine in druge dajatve za tovorni promet, spodbujanje uporabe intermodalnih
transportnih enot, posodobitev intermodalnih terminalov, idr. (SRP).

Ministrstvo, pristojno
za promet

Izboljšanje učinkovitosti cestnega
tovornega prometa

ReNPRP30:

Izvedba instrumentov za spodbujanje somodalnosti: uvedba elektronskega cestninjenja
za tovorna vozila, uvedbe IT za boljšo izkoriščenost obstoječih cest idr.

Ministrstvo, pristojno
za promet

Spodbujanje izboljšanja učinkovitosti
vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter
rabe goriv z nizkimi emisijami CO2
Finančne spodbude za vozila z nizkimi
emisijami

Spodbujanje učinkovitosti vozil in
rabe goriv z nizkimi emisijami v okviru
davka na motorna vozila in drugih
dajatev

Sklop instrumentov

AN URE 2020:

Eko sklad subvencionira iz sredstev zbranih s prispevkom za učinkovito rabo energije
nakup električnih baterijskih vozil občanom in pravnim osebam in sicer za vozila, pri
katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca,
največ 50 g/km.

Ugodno kreditiranje Eko sklada za nakup osebnih avtomobilov, ki kot pogonsko gorivo
uporabljajo plin za pravne osebe, samostojne podjetnike in občane;

Ugodno kreditiranje Eko sklada za nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z
motorjem in koles na električni ali hibridni pogon za pravne osebe, samostojne
podjetnike in občane;

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2017 občinam za vozila za javni
potniški promet, pa tudi komunalna vozila na degradiranih območjih iz Sklada za
podnebne spremembe;

Pilotni javni poziv Eko sklada v letu 2017 za spodbujanje nakupa flot električnih koles in
elektromotornih koles v lasti lokalnih skupnosti;

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2018 za nakup motornih koles, koles z
motorjem in koles na električni ali hibridni pogon za pravne osebe, samostojne
podjetnike in občane;

Nakup novih železniških potniških garnitur na električni pogon za opravljanje notranjih
železniških potniških storitev v letih 2017 in 2018 iz sredstev Sklada za podnebne
spremembe;

Načrtovano je izvajanje ukrepov v obdobju do 2020 in nadalje.

Finančne spodbude /
ministrstvo, pristojno
za okolje,

OP TGP (OP-9):

Od leta 2010 je stopnja davka na motorna vozila odvisna od emisij CO2.

Skladno z Zakonom o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS,
št. 57/08) se dajatev ne plačuje za električna vozila.

Oblikovanje višine nadomestila za uporabo cest in drugih dajatev, tako da bodo tudi te
odvisne od emisij CO2 vozila.

Ministrstvo za finance,
ministrstvo, pristojno
za promet
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Rok

Cestni promet

Eko sklad
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Oznaka
P.3

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ukrep

Program / Nadgradnja

Informacije o rabi goriva za vozila in
označevanje pnevmatik

OP TGP (OP-1):

Ozaveščanje kupcev vozil, Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah
ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih, Ur. l. RS, št. 24/14;

Neposredna veljavnost Uredb ES o označevanju pnevmatik (EC/1222/2009/ 228/2011
in 1235/2011);

Načrtovano je nadaljnje označevanje vozil in pnevmatik, tudi nadgradnja v smeri
vrednotenja vplivov v življenjski dobi, zmanjšanje specifičnih emisij pri vozilih.

Ministrstvo, pristojno
za okolje, ministrstvo
pristojno za promet

Spodbujanje varčne vožnje

OP TGP (OP-5):

Učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje kot sestavni del praktičnega
usposabljanja voznikov, Zakon o voznikih, Ur. l. RS št., 85/16;

Izobraževanje voznikov in upravljavcev voznega parka tovornih vozil, vključno z vidika
varčne vožnje in logistike, ki se izvaja s strani pooblaščenih izvajalcev skladno z
Direktivo 2003/59/ES (izobraževanje voznikov) in Uredbo 1071/2009/ES (izobraževanje
upravljavcev prevozov).

Ministrstvo, pristojno
za promet

Ciljna skupina

Rok

Nadgradnja:

Povečanje obsega izvajanja ukrepa, ki je pomemben, stroškovno učinkovit in se
premalo izkorišča.
Finančne spodbude za infrastrukturo
za alternativna goriva in
elektromobilnost

OP TGP; OP EKP:

Finančne spodbude za alternativna goriva in elektromobilnost (OP TGP). Postavitev
javne infrastrukture za alternativna goriva in pametnih polnilnih postaj za pospešeno
uvajanje elektromobilnosti, in sicer za 630 javnih in 3.150 zasebnih polnilnic za
električna vozila (OP EKP).

Posojila Eko sklada za postavitev polnilnih postaj za električna vozila in za vozila na
stisnjen zemeljski plin ali bioplin (2016). Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za
postavitev polnilnih postaj za električna vozila na območjih ohranjanja narave iz
sredstev iz Sklada za podnebne spremembe.

Ministrstvo, pristojno
za promet, energijo in
ministrstvo pristojno
za okolje

Sheme subvencij za nova tovorna
vozila in prostovoljnih obveznosti za
tovorni promet

OP TGP: NP-2:

Pripravljena bo shema subvencij za spodbujanje ekonomičnosti tovornih vozil v
povezavi z zmanjševanjem subvencij za rabo goriva/vračila trošarine. Subvencije za
tovorna vozila bi bile možne le za nadstandarda vozila. Spodbujanje izobraževanja
voznikov in upravljavcev voznega parka tovornih vozil.

Ministrstvo, pristojno
za promet
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Oznaka
P.3

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ukrep

Program / Nadgradnja

Zeleno javno naročanje

OP TGP (OP-6), OPZG83:

Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13,
89/14 in 91/15 – ZJN-3) opredeljuje temeljne okoljske zahteve za zelena javna naročila.
Na področju prometa so to: za naročila osebnih in transportnih vozil ter storitev
avtobusnega prevoza ter temeljne in dodatne okoljske zahteve za javna zelena naročila
pnevmatik.

Sprejetje prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki na področju prometa
razširja ZJN na: pri vozilih na tovornjake za zbiranje odpadkov in pri razsvetljavi na
prometno signalizacijo.

Ciljna skupina

Rok

Ministrstvo, pristojno
za javno upravo

Nadgradnja:

Izvajanje podpornih aktivnosti: izdelava podpornih gradiv - primerov naročil, prenos
znanja, izvedba usposabljanja, idr. s ciljem povečanja obsega zelenega javnega
naročanja in izboljšanja prakse na tem področju.
Glej tudi ukrep J.1.
P.4

Spodbujanje nemotoriziranih oblik
prometa

Sklop instrumentov

Nemotorizirane
oblike prometa

Spodbujanje izgradnje kolesarske
infrastrukture

OP EKP, OP TGP, ReNRP30:

Nepovratne finančne spodbude za občine za ureditev kolesarske infrastrukture (stojal
in nadstrešnic za parkiranje koles, kolesarskih stez ipd.) so načrtovane iz sredstev
Kohezijskega sklada v obdobju 2014−2020 ter od leta 2018 tudi iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe. Celostne prometne strategije občin so podlaga za pridobitev
nepovratne pomoči za izgradnjo kolesarske infrastrukture v prihodnje.

Priprava smernic za izgradnjo kolesarske infrastrukture (MzI, 2017);

Priprava in izvajanje projekta vzpostavitve državnega kolesarskega omrežja (MzI, DRSI
in DRI);

Spodbujanje večje rabe kolesarjenja v povezavi z JPP (v okviru načrtovanja ukrepov za
povečanje intermodalnosti);

Priprava strateškega načrta za razvoj kolesarjenja.

Ministrstvo, pristojno
za promet, ministrstvo
pristojno za okolje,
Eko sklad

Kolesarski
promet

Spodbujanje izgradnje infrastrukture
za pešce

OP TGP (NP-3); OP EKP; ReNPRP30:

Spodbude izgradnji površin za pešce iz sredstev Kohezijskega sklada v obdobju
2014−2020. Občine pripravljajo ukrepe v okviru CPS.

Priprava in izvajanje projekta spodbujanja hoje (MzI).

Ministrstvo, pristojno
za promet, lokalne
skupnosti

Pešci

83 Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) z Akcijskim načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS) za leti 2015 in 2016. Načrt za leti 2017 in 2018 je v pripravi.
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Oznaka
P.5

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ukrep

Program / Nadgradnja

Zagotovitev finančnih sredstev za

OP TGP (NP-4); OP EKP ReNPRP30:

Izvedba projektov izboljšanja železniške infrastrukture v okviru proračunskih sredstev
Agencije RS za infrastrukturo. Za doseganje specifičnih ciljev so na voljo nepovratne
finančne spodbude za železniško prometno infrastrukturo v obdobju 2014−2020 in
drugi ukrepi za razvoj železniškega potniškega in tovornega prometa v okviru izvajanja
OP EKP iz sredstev Kohezijskega sklada. Predvideno je tudi financiranje projektov preko
Instrumenta za povezovanje Evrope.

priprava in izvajanje projektov za postopno odpravljanje ozkih grl na vseh segmentih
(podsistemih) železnic, prednostno ukrepov za povečanje prepustnosti infrastrukture in
zagotavljanje TEN-T standardov na slovenskem koridorskem železniškem omrežju ter
ključnih projektov nadgradnje prog, vozlišč in razbremenitve vozlišč;

priprava in izvajanje projektov za povečano vlogo železnice v javnem potniškem
prometu;

spodbujanje učinkovite rabe energije v okviru uvajanja sistemov ETCS oz. ERTMS,
elektrificiranosti regionalnih prog, metodologije izračuna uporabnine.

obdobje 2014–2020 za razvoj
železniškega prometa
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Sklop instrumentov /
Ministrstvo, pristojno
za promet

Ciljna skupina

Rok

Železniški
promet

67

3.5.2. Prihranek končne energije v prometu v prometu
Izračun prihranka končne energije v prometu po metodi TD pa je pokazal, da je bila raba končne
energije leta 2015 glede na leto 2007 manjša za 1.095 GWh (94,15 ktoe), Tabela 33. Prihranek
končne energije, določen po metodi BU, je bil za leto 2014 ocenjen na 133 MWh, leta 2015 pa je
bil zaradi prihranka, doseženega z dodajanjem aditivov pogonskemu gorivu in skladno z
metodologijo izračuna prihrankov, precej večji, in sicer je znašal kar 196,2 GWh. Omenjeni
prihranki so bili v celoti pripisani ukrepu P.3, prihrankov končne energije, doseženih z izvajanjem
ukrepov P.1, P.2 in P.4, po metodah BU ni mogoče oceniti, ukrep P.5, ki je povezan s črpanjem
finančnih sredstev v okviru OP EKP, pa leta 2015 še ni zaživel.

Tabela 33: Prihranek končne energije v prometu [GWh/leto] v obdobju 2011–2015
Oznaka

Ukrep

2011

2012

2013

2014

2015

P.1

Spodbujanje trajnostnega in javnega potniškega prometa

-

-

-

-

-

P.2

Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa

-

-

-

-

-

P.3

Spodbujanje izboljšanja učinkovitosti vozil, vožnje in
zasedenosti vozil ter rabe goriv z nizkimi emisijami CO2

0,033

0,206

0,158

0,133

196,2

P.4

Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa

-

-

-

-

-

P.5

Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014 - 2020 za
razvoj železniškega prometa

-

-

-

0

0

84

0,033

0,206

0,158

0,133

196,2

85

372

666

784

927

1.095

Skupni prihranek končne energije v prometu (BU)
Skupaj prihranek končne energije v prometu (TD)

3.5.3. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu86
Sektor promet se v okviru spremljanja izvajanja Operativnega programa ukrepov za zmanjšanje
emisij TGP spremlja s petimi kazalci87 (specifične emisije CO2 novih vozil, specifične emisije CO2
vseh vozil, delež OVE v energiji goriv za pogon vozil, število potniških kilometrov v javnem
potniškem prevozu, delež tovornega prometa po železnicah), ki so usmerjeni v spremljanje
izvajanja politik in ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, od katerih na uspešno približevanje cilju
kaže samo en kazalec, Slika 9.

84

Prihranek končne energije določen po metodi BU.
Prihranek končne energije določen po metodi TD. Gre za prihranek v posameznem letu glede na leto 2007.
86
Povzeto po »Strokovnih podlagah za Drugo letno poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del«, IJSCEU, maj 2017.
87
Prikazane so relativne vrednosti kot odstotek potrebnega napredka v obdobju 2012−2020. Negativna vrednost
pomeni, da se je vrednost kazalca od leta 2012 poslabšala, torej da je šel razvoj v nasprotno smer od želene.
85
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Specifične emisije CO2 novih
osebnih vozil
100%
80%
60%
40%
Delež tovornega prometa po
železnicah

20%

Specifične emisije CO2 vseh osebnih
vozil

0%
-20%

Potniški kilometri v javnem
potniškem prometu

Doseženo
Cilj za leto 2020
Cilj za leto prikaza

Delež OVE v energiji goriv za pogon
vozil
Vir: IJS-CEU

Slika 9: Dosežene vrednosti kazalcev spremljanja izvajanja politik in ukrepov za zmanjšanje
emisij TGP v prometu v letu 2015
Specifične emisije novih vozil se zmanjšujejo in sledijo zastavljenemu cilju, vendar na ta rezultat
vpliva tudi vse večja neskladnost med tovarniškimi meritvami in dejanskimi podatki. Povprečne
emisije vseh vozil se zmanjšujejo, a počasneje, kot bi bilo potrebno za dosego cilja. Za doseganje
cilja bo treba okrepiti izvajanje ukrepov na tem področju, spodbujanje nakupa učinkovitejših vozil
ter vozil na alternativna goriva. Delež OVE v prometu se je v letu 2015 zmanjšal in znašal le
2,25 %, kar je znatno manj od letnega cilja88 in pomeni velik zaostanek na poti k cilju za leto 2020
po Direktivi 2009/28/EU. Število potniških kilometrov v javnem prevozu se je prvič od začetka
spremljanja kazalca v letu 2011 nekoliko zvišalo vendar je do leta 2020 potrebna občutna rast. V
medkrajevnem avtobusnem prevozu so se potniški kilometri drugo leto zapored (po letu 2011)
povečali, v mestnem javnem potniškem prometu pa so v letih 2014 in 2015 ostajali skoraj
nespremenjeni, po veliki, več kot 10-odstotni rasti v letu 2013, ki je bila predvsem posledica
sprememb v načinu subvencioniranja prevoza dijakov in študentov ter deloma natančnejšega
spremljanja prevozov. Delež železniškega prometa v skupnem tovornem prometu (z vsaj eno
točko v Sloveniji) še naprej vztraja nad letnim ciljem, vendar se je v letu 2015 nekoliko zmanjšal.
Skladno s cilji bo treba zagotoviti hitrejšo rast železniškega tovornega prometa od cestnega
prometa, kar je bilo doseženo v opazovanem obdobju, ne pa tudi v zadnjem letu. Število
prevoženih tonskih kilometrov v cestnem prometu se je v obdobju od leta 2011 do leta 2015
povečalo za 4,3 %, v železniškem prometu pa za 13,3 %. Potrebno bo zagotoviti nadaljevanje teh
pozitivnih trendov tudi ob povečani gospodarski aktivnosti, ki bo vplivala na večji obseg
tovornega prometa.

3.6.

Spodbujanje učinkovitosti pri ogrevanju in hlajenju (14. člen)

Proizvodnja električne energije v SPTE se povečuje in se je v obdobju 2002-2015 povečala za 33 %
oziroma na skoraj 1,2 TWh v letu 2015. V celotni proizvodnji električne energije se delež SPTE
giblje okrog 7 % (7,7 % v letu 2015),
88

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, Vlada Republike Slovenije, julij 2010
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Slika 10.
Daljinsko ogrevanje ima dolgo tradicijo v Sloveniji: v letu 2015 je delovalo 91 distribucijskih
sistemov v 51 občinah, ki so oskrbovali 103.459 odjemalcev in jim dobavili 1.840 GWh toplote,
Slika 1189. Ob tem je zaskrbljujoč negativni trend števila odjemalcev toplote iz sistemov DO, saj se
je samo v letu 2015 njihovo število glede na leto 2014 zmanjšalo za več kot 14 %, predvsem
zaradi prehoda na druge, cenejše vire oskrbe s toploto. Spodbuden pa je visok, skoraj 80-odstotni
delež toplote DO proizveden v SPTE ter razvoj manjših sistemov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB).

Samoproizvajalci
Proizvajalci po glavni dejavnosti
Delež el. en. iz SPTE v skupni proizvodnji
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Delež SPTE v celotni proizvodnji el. en. [%]
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Leto

Vir: IJS-CEU

Slika 10: Obseg in delež električne energije, proizvedene v SPTE v obdobju 2002-2015

89

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015, Agencija za energijo RS
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Slika 11: Velikost in razpršenost sistemov daljinskega ogrevanja v letu 2015
3.6.1. Celovita ocena
Skladno z EZ-1 ministrstvo, pristojno za energijo, vsakih pet let pripravi celovito oceno možnosti
za uporabo SPTE ter učinkovitega DO in DH. Celovita ocena, skladno z zahtevami direktive90,
vključuje analizo stroškov in koristi, podrobnejšo vsebino analize stroškov in koristi pa bo s
pravilnikom predpisal minister, pristojen za energijo. Prva celovita ocena možnosti za uporabo
SPTE ter učinkovitega DO in DH je tehnični potencial za SPTE okvirno ocenila le v sistemih DO na
do 600 GWh toplote.
Celovita ocena potenciala SPTE je bila izdelana leta 2007 skladno z Direktivo 2004/08/ES 91 in je
identificirala več kot 1.000 MWe tehničnega potenciala, tržni potencial do leta 2030 pa je bil leta
2011 ocenjen92 na do 500 MWe, Slika 12. Prihodnji razvoj SPTE bo v največji meri odvisen od
razpoložljivih sredstev za izvajanje podporne sheme za električno energijo, proizvedeno iz OVE in
SPTE, ter gospodarskega razvoja v industriji, kjer je neizkoriščen potencial največji, predvsem v
storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih pa tudi od tržne uveljavitve tehnologij mikro SPTE.

Slika 12: Ocena tehničnega in tržnega potenciala SPTE do leta 2030
3.6.2. Glavni ukrepi za spodbujanje SPTE, učinkovitega DO in DH ter drugih učinkovitih
sistemov za ogrevanje in hlajenje
V obdobju do leta 2020 se nadaljuje z izvedbo obstoječih ukrepov za spodbujanje učinkovitega
ogrevanja in hlajenja, Tabela 34. Dodatne spodbude za nadaljnji razvoj tega sektorja se
zagotovijo z izvedbo dveh novih ukrepov: pripravo strategije ogrevanja in hlajenja, akcijskega
načrta za DO in DH ter toplotne karte (ukrep V.5), in finančnimi spodbudami Eko sklada za
trajnostni razvoj sistemov DO (ukrep D.2), Tabela 35.
Strategija ogrevanja in hlajenja, akcijski načrt za daljinsko ogrevanje in hlajenje, toplotna karta
(ukrep V.5)

90

člen 14(1)(3) ter prilogi VIII in IX
Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki
temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS
92
Predlog Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta 2030: »aktivno ravnanje z
energijo«
91
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Izdelana bo celovita strategija ogrevanja in hlajenja v Sloveniji, ki bo na podlagi celovite
prostorske analize ter analize stroškov in koristi, podala jasne srednje in dolgoročne cilje ter
kriterije za razvoj učinkovitega DO, DH in uporabo SPTE, ki bodo kvalitetna podlaga za
vzpostavitev potrebnega podpornega okolja za nadaljnji razvoj teh sistemov ter lokalno
načrtovanje (izdelavo lokalnih energetskih konceptov - LEK). Poseben poudarek bo na
prihodnjem razvoju sistemov DO in njihovi trajnostni tranziciji (povečanje učinkovitosti, večja
uporabo OVE in odvečne toplote ter povečanju njihove konkurenčnosti). Preuči se potreba po
izvedbi celovitih ocen možnosti za uporabo SPTE in učinkovitega daljinskega ogrevanja na
lokalnem nivoju, vključno z analizami stroškov in koristi, ter temu primerno določi okvir za
pripravo in izvajanje LEK.
Na osnovi strategije ogrevanja in hlajenja se pripravi nacionalni akcijski načrt za daljinsko
ogrevanje in hlajenje, ki bo zagotovil doseganje ciljev strategije, koordinirano podporo razvoju
učinkovitega DO in DH, toplotno kartiranje ter opredelil izvajanje aktivnosti na področju
načrtovanja, zakonodaje in financiranja.
V podporo načrtovanju na nacionalnem, lokalnem in projektnem nivoju se vzpostavi enovito
zbiranje in ažuriranje potrebnih podatkovnih baz ter javno dostopnih orodij. Pripravi se Toplotna
karta Slovenije, ki bo vključevala podatke o stavbah, energetski infrastrukturi, energetskih
sistemih, rabi energije, ipd. Vzpostavi se sistem vzdrževanja toplotne karte, ki obsega iterativni
proces zbiranja in obdelave podatkov, strukturiranja baze podatkov, GIS kartiranje, opredelitev
dostopnosti in redno vrednotenje karte.
Izvede se izobraževanja uporabnikov toplotne karte, predvsem načrtovalcev energetskih
sistemov, ponudnikov energetskih storitev in pripravljavcev LEK ter Trajnostnih energetskih
akcijskih načrtov (SEAP) in Trajnostnih energetskih in podnebnih akcijskih načrtov (SECAP).
Podporna shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE (ukrep V.2)
Podporna shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE, je bil do zdaj glavni ukrep za
spodbujanje razvoja SPTE ter posredno tudi sistemov DO in DH. Shema zagotavlja obratovalne
podpore za večje naprave ter zagotovljene odkupne cene za manjše naprave (do 0,5 MW) za
obdobje 15 let za proizvodnjo iz OVE ter 10 let za SPTE na fosilne vire energije.
V letu 2009 prenovljena podporna shema je pomembno razširila spodbujanje SPTE (skladno z
Direktivo 2004/08/ES) na vse sektorje (prej predvsem v DO), podrobneje določila podpore za
proizvodnjo električne energije iz OVE (več virov OVE in velikostnih razredov podpor) ter
postavila jasna metodološka izhodišča za določanje višine podpor (metodologija referenčni
stroškov električne energije, usklajevanje podpor glede na tržne razmere idr.), kar je izrazito
izboljšalo predvidljivost podpor in zmanjšalo tveganja za investitorje. V obdobju do leta 2014 je
bilo tako zgrajenih okrog 140 MWe novih proizvodnih naprav SPTE na fosilne vire in OVE (Slika
13), največ v sistemih DO, v zadnjih letih pa se je izrazito povečalo število manjših enot v
storitvenem sektorju.
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Slika 13: Razvoj novih proizvodnih naprav SPTE v obdobju 2003–2014
Z EZ-1 se je v letu 2014 uvedel sistem razpisov za vstop novih naprav v podporno shemo, ki je bil
prvič objavljen ob koncu leta 2016, in se je nanj prijavilo 80 projektov SPTE s skupno kapaciteto
187 MWe, od tega več kot 19 MWe z izrabo OVE.
Prihodnji razvoj pa bo zelo odvisen od omejenih razpoložljivih finančnih sredstev za financiranje
podporne sheme. Za uspešen razvoj SPTE je ključno zagotoviti predvidljive in stabilne razmere za
investitorje, pogoj za to pa je zagotoviti stabilno financiranje podporne sheme.
Program sofinanciranja izgradnje in povečanja sistemov daljinskega ogrevanja na OVE
(ukrep D.1)
Program omogoča dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov DO na OVE (DOOVE). Finančne spodbude so namenjene naložbam v nove sisteme DO-OVE in mikro sisteme DOOVE, kakor tudi širitvi obstoječih sistemov DO-OVE in izgradnji novih kotlovnic s kotli na lesno
biomaso, SPTE na lesno biomaso ali solarnih sistemov. Program poteka v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Finančne spodbude EKO-sklada za trajnostni razvoj sistemov DO (ukrep D.2)
EKO sklad bo pripravil celovit program finančnih spodbud za spodbujanje trajnostnega razvoja
obstoječih sistemov DO in povečanje njihove konkurenčnosti z izvedbo različnih ukrepov:


priklopi novih uporabnikov na sistem DO93;



uvajanje OVE pri oskrbi s toploto in hladom;



izkoriščanje odvečne toplote iz industrije;



izgradnja hranilnikov toplote, idr.

Drugi ukrepi za spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja:

93



Investicijske spodbude in ugodni krediti za učinkovite ogrevalne sisteme in priklop na
daljinsko ogrevanje na OVE (glej ukrepe v gospodinjstvih in storitvah);



Obvezni pregledi kurilnih naprav za gospodinjstva in manjše industrijske kurilne naprave
(pregledovanje in čiščenje naprav, meritve emisij in izkoristkov ter vodenje evidenc
dimnikarske službe);



Pregledi ogrevalnih sistemov - nov ukrep EZ-1, preglede bodo izvajali neodvisni
certificirani strokovnjaki, ki bodo dali oceno učinkovitosti in primernosti glede na

EKO sklad že danes zagotavlja nepovratne finančne spodbude za priklop stanovanjskih stavb na sisteme DO na OVE v
okviru naložb rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
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uporabo stavbe, svetovanje za izboljšave in alternativne rešitve za zamenjavo, vodenje
registra poročil pregledov ogrevalnih sistemov.


Redni pregledi klimatskih sistemov z nazivno močjo nad 12 kW (ocena učinkovitosti in
primernosti, svetovanje za izboljšave in alternativne rešitve za zamenjavo, vodenje
registra poročil pregledov klimatskih sistemov);



Svetovanje pri izbiri, optimizaciji in uporabi ogrevalnih sistemov v okviru programa
ENSVET (brezplačno svetovanje občanom);



Predpisi za energetsko učinkovitost stavb: obvezni 25-odstotni delež OVE, akcijski načrt
skoraj nič-energijskih stavb
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Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo za novogradnje in večje
prenove stavb s površino nad 1.000 m2 (med alternativne sisteme se uvrščajo
decentralizirani sistemi na OVE, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, SPTE in
toplotne črpalke).
Tabela 34: Obstoječi ukrepi za spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja

Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna
skupina

Rok

D.1

Program
sofinanciranja
daljinskega ogrevanja
na OVE

Nadaljevanje sofinanciranja (nepovratne
investicijske spodbude; OP-EKP 4. os) naložb v
DO na lesno biomaso in druge OVE (tudi mikro
sistemi, širitve).

Finančne spodbude /
Ministrstvo, pristojno
za energijo

lokalne
skupnosti,
energetska
podjetja

2017
–
2020

V.3

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

Potrebno je zagotoviti stabilne in predvidljive
razmere za investitorje ter potrebna sredstva za
financiranje sheme. Z rednim spremljanjem
izvajanja in stanja na trgu je potrebno zagotoviti
finančno vzdržnost delovanja sheme.

Finančne spodbude /
Ministrstvo, pristojno
za energijo,
Agencija za energijo,
Borzen

Vsi sektorji

2017
–
2020

H.6

Sistem obveznosti energetske učinkovitosti in alternativni ukrepi- ukrepi na področju DO in SPTE (glej Tabela 8)

Tabela 35: Novi ukrepi za spodbujanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna
skupina

Rok

D.2

Finančne spodbude
Eko klada za
trajnostni razvoj
sistemov DO

Celovit program finančnih spodbud za
spodbujanje trajnostnega razvoja obstoječih
sistemov DO (novi priklopi, uvajanje OVE,
izkoriščanje odvečne toplote, hranilniki toplote,
idr.) in povečanje njihove konkurenčnosti.

Finančne spodbude /
Eko sklad

Energetska
podjetja,
gospodarstvo
, drugi
sektorji

2018
2020

V.5

Strategija ogrevanja
in hlajenja, akcijski
načrt za daljinsko
ogrevanje ter
toplotna karta

Izdelava celovite strategije ogrevanja in
hlajenja, akcijskega načrta za daljinsko
ogrevanje ter toplotne karte

Izvedba strategije /

Vsi sektorji

2017
2018

Ministrstvo, pristojno
za energijo

Strategija bo postavila jasne cilje in kriterije za
razvoj učinkovitega ogrevanja in hlajenja.
Operacionalizacija ciljev strategije ogrevanja in
hlajenja bo opredeljena v akcijskem načrtu za
daljinsko ogrevanje, ki bo določil potrebne
aktivnosti, izvajalce, časovnico izvajanja in
potrebna finančna sredstva za izvedbo
aktivnosti.
Toplotna karta bo vzpostavila podporno okolje
za načrtovanje učinkovitega ogrevanja in
hlajenja na nacionalnem, lokalnem in
projektnem nivoju. Vzpostavi se kontinuirano
izobraževanje in podpora deležnikom na
področju načrtovanja učinkovitih DO.

3.6.3. Posamezni obrati: analiza stroškov in koristi ter rezultati
Skladno s 364. členom EZ-1 mora investitor pri načrtovanju novih gradenj in obsežne prenove
naprav, navedenih v petem odstavku 14. člena direktive, v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja zagotoviti analizo stroškov in koristi za možnost uporabe SPTE ter učinkovito DO in
DH.
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Metodologijo ter podrobnejše predpostavke analize stroškov in koristi bo s pravilnikom določil
minister, pristojen za energijo. Pravilnik bo pripravljen v letu 2017.
3.6.4. Posamezni obrati: izvzetja in sklepi o izvzetjih
Slovenija je v skladu z zahtevo iz šestega odstavka 14. člena direktive obvestila Komisijo o
izjemah, ki jih bo uveljavljala glede obveznosti izdelave analize stroškov in koristi za posamezne
obrate. Slovenija bo uveljavljala vse izjeme, ki jih direktiva dopušča:
a) elektrarne, ki se uporabljajo ob obremenitvenih konicah, in obrate za rezervno
proizvodnjo električne energije, ki naj bi v petletnem obdobju obratovali manj kot 1.500
obratovalnih ur na leto kot tekoče povprečje;
b) jedrske elektrarne;
c) obrate, ki morajo biti v bližini geološkega območja shranjevanja;
d) prag v primerih uporabe odvečne toplote iz industrijskih obratov, navedenih v točkah c
in d petega odstavka direktive, bo določen na ravni minimalne toplotne obremenitve
omrežja 1,5 GWh/leto/km (analiza stroškov in koristi ne bo obvezna za obrate, kjer glede
na oddaljenost od sistema DO oziroma povpraševanja po toploti toplotna obremenitev
ne bi dosegla te ravni).
Do objave Akcijskega načrta ni bil izpeljan še noben postopek izvzetja obrata skladno s šestim
odstavkom 14. člena direktive.

3.7.

Pretvorba, prenos in distribucija
povpraševanje (15. člen)

energije

ter

odzivanje

na

V dosedanjem razvoju elektroenergetskega sektorja je Slovenija uspela doseči uravnoteženo
strukturo primarnih virov za proizvodnjo električne energije (premog, vodna energija, jedrska
energija) in ima odprte možnosti za nadaljnjo diverzifikacijo virov. V prihodnosti je na področju
proizvodnje električne energije cilj postopen prehod na nizkoogljične vire pri oskrbi z energijo ter
povečanje učinkovitosti pretvorbe zastarelih termoenergetskih objektov, ki bodo nadomeščeni z
novejšimi in učinkovitejšimi enotami na čistejša goriva.
Povečanje učinkovitosti je ena od prednostnih usmeritev pri razvoju energetskih omrežij, kjer se
kot vedno bolj pomemben dejavnik kaže aktivno sodelovanje porabnikov energije (prilagajanje
odjema, elektromobilnost) in razpršene lokalne proizvodnje energije.
3.7.1.

Merila energetske učinkovitosti v omrežnih tarifah in regulacija

Agencija za energijo kot nacionalni regulativni organ Republike Slovenije na področju trga z
energijo ima skladno z EZ-1 jasno opredeljene temeljne cilje delovanja, med katerima sta tudi
cilja:


stroškovno učinkovito spodbujati razvoj varnih, zanesljivih in učinkovitih
nediskriminatornih sistemov, usmerjenih k odjemalcem, ki spodbujajo zadostno
zmogljivost sistema ter v skladu s splošnimi cilji energetske politike energetsko
učinkovitost in vključevanje proizvodnje elektrike in plina v manjšem in večjem obsegu
iz OVE ter porazdeljene proizvodnje v prenosnih in distribucijskih omrežjih;



zagotavljanje ustreznih spodbud za operaterje in uporabnike sistemov, kratkoročno in
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost omrežij in spodbudili povezovanje trgov.
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Skladno z usmeritvami EZ-1 Agencija pri opravljanju svoje regulativne dejavnosti sledi tem ciljem
in usmerja operaterje omrežij, občasno izdaja relevantne posvetovalne dokumente94,95,96,97. V
letu 2015 se je končalo regulativno obdobje 2013–2015, zato je bil med letom sprejet novi
regulativni okvir za obdobje 2016–2018. Agencija je na podlagi drugega odstavka 116. člena in
četrtega odstavka 132. člena EZ-1, sprejela metodologijo za določitev regulativnega okvira in
določila upravičene stroške elektrooperaterjev ter s tem uveljavila pogoje za določitev tarifnih
postavk omrežnin elektrooperaterjev v novem regulativnem obdobju. Določila je omrežnino, ki
ohranja stabilno poslovanje operaterjev, hkrati pa omogoča sprejemljive in predvidljive tarifne
postavke omrežnine za končne odjemalce v naslednjih treh letih. Akt o metodologiji za določitev
regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje98 je bil
sprejet v letu 2015, dopolnitve k omenjenemu aktu pa so bile sprejete leta 2016.
V skladu z regulativnim okvirom in določenimi cilji dopolnjenega akta je potrebno:






zagotavljati obratovanje, vzdrževanje ter spodbujanje razvoja distribucijskega in
prenosnega sistema v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike (ali z načelom najboljše
dosegljive tehnologije) tako, da se kakovost prenosa in distribucije električne energije
trajno izboljšuje ali ohranja;
spodbujati izvajanje naložb, ki so potrebne za izpolnjevanje okoljskih ciljev iz akcijskih
načrtov; spodbujati učinkovito uporabo sistema; trajno izboljševati oziroma ohranjati
raven kakovosti oskrbe z električno energijo, ki vsebuje komercialno kakovost,
neprekinjenost napajanja in kakovost napetosti;
izvajati ekonomsko reguliranje omrežnine za elektroenergetski sistem na način, ki
spodbuja stroškovno učinkovitost izvajalcev; elektrooperaterjem zagotoviti trajno
poslovanje z reguliranim donosom na sredstva in zagotoviti stabilne in predvidljive
razmere za delovanje elektrooperaterjev in za uporabnike ter stabilno okolje za vlagatelje
oziroma lastnike.

Operaterji prenosnega sistema ter sistemski in distribucijski operaterji morajo skladno z EZ-1 in
Državnim razvojnim energetskim načrtom (DREN) izdelati desetletne razvojne načrte sistema,
razvojni načrt mora vsebovati oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske in
električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezanostjo z
obrati za proizvodnjo energije, vključno z mikroproizvodnjo, ter opredeliti časovno dinamiko in
finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite
izboljšave v omrežni infrastrukturi. Metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov predpiše minister,
pristojen za energijo. Operater prenosnega sistema zemeljskega plina in operaterji distribucijskih
sistemov zemeljskega plina so v letu 2015 agenciji predložili novi regulativni okvir, ki določa
upravičene stroške, omrežnino in druge prihodke ter tarifne postavke omrežnine za obdobje
2016–2018.
Uvajanje naprednih meritev je eden ključnih dejavnikov za večjo udeležbo porabnikov pri
učinkovitosti sistema, vključno z odzivanjem na povpraševanje glede na nacionalne razmere.
Agencija za energijo je že leta 2011 pripravila Smernice za uvajanje sistema naprednega merjenja
Sloveniji99, ki so dala izhodišča za pripravo novega energetskega zakona za vlogo sistemskega
94

Posvetovalni dokument »Prilagajanje odjema«, marec 2012
Posvetovalni dokument »Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016–2025«,
julij 2015
96
Posvetovalni dokument »Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017–2026«,
december 2016
97
Posvetovalni dokument »Smernice za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji«, januar 2017
98
Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za
elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/15, 105/15 in 61/16)
99
http://www.agen-rs.si/dokumenti/29/2/2011/POS_20110729_Posvetovanje_AMI_Pub_1601.pdf
95
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operaterja na področju merjenja. Leta 2015 je bila sprejeta Uredba o ukrepih in postopkih za
uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije100, ki določa ukrepe in
postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednega merilnega sistema električne
energije na območju Republike Slovenije. V skladu s šestim členom Uredbe pa je leta 2016 SODO
objavil Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu
Slovenije101(podrobneje predstavljeno v poglavju 3.1.3).
Ključni ukrep za spodbujanje razvoja pametnih distribucijskih sistemov je vključen v OP EKP in je
podrobneje predstavljen v spodnji tabeli, Tabela 36.
Tabela 36: Obstoječi ukrep za spodbujanje razvoja učinkovitih distribucijskih sistemov
Št.

Ukrep

Program / Nadgradnja

Vrsta ukrepa /
Pristojnost

Ciljna
skupina

Rok

O.1

Nepovratne
investicijske
spodbude

Iz sredstev OP EKP 2014–2020 bodo
zagotovljena nepovratna sredstva za
spodbujanje razvoja naprednih distribucijskih
sistemov z nadgradnjo obstoječe
elektroenergetske infrastrukture z IKT in
nekaterimi novimi elementi, ki omogočajo
stroškovno učinkovite rešitve, med katere
spadajo:
 izvajanje daljinskega merjenja po dejanski
porabi z dvosmerno digitalno komunikacijo
med dobaviteljem in potrošnikom;
 uvedba dinamičnih inovativnih tarif;
 vključevanje novih elementov, kot so
razpršeni viri električne energije, električna
vozila, hranilniki energije, kompenzacijske
naprave in njihovo upravljanje;

Finančne spodbude /
Ministrstvo, pristojno
za energijo

Operaterji
distribucijskih
omrežij

2015
–
2020

 razvoj in ponudbo novih energetskih storitev,
kot so prilagajanje odjema, prilagajanje
proizvodnje iz razpršenih virov, upravljanje
porabe, lastni odjem ipd.

3.7.2.

Olajševanje in spodbujanje odzivanja na povpraševanje

Obratovalne podpore razpršeni proizvodnji električne energije iz OVE in v SPTE ter načrtovane
finančne spodbude za razvoj naprednih distribucijskih sistemov (pametne meritve, IKT-podpora
naprednim storitvam prilagajanja odjema in elektromobilnosti idr.) so izredno pomemben ukrep,
ki bo omogočil in spodbudil razvoj storitev odzivanja na povpraševanje.
S področjem elektromobilnosti, predvsem v zvezi z njenim vplivom na obratovanje EES, sta
povezana dva dokumenta: Predlog preoblikovanja Uredbe 714/2009/ES o pogojih za dostop do
omrežja za čezmejne izmenjave električne energije, predlog razširja področje uredbe s tematike
čezmejnih izmenjav na celoten notranji trg z električno energijo in Predlog preoblikovanja
Direktive 2009/72/ES o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo. V obeh dokumentih
je velik poudarek na vključevanju uporabnikov omrežja (razpršena proizvodnja, hranilniki
energije, odjemalci) v obratovanje elektroenergetskega sistema (EES). Kot navaja posvetovalni
dokument je ugotovljeno, da dosedanje zakonodajne spodbude za vključevanje uporabnikov
omrežja v obratovanje EES niso prinesle zadovoljivih rezultatov. Predlagana je vzpostavitev novih
poslovnih modelov, predvsem na distribucijskem nivoju, ki predvidevajo vstop uporabnikov
100

101

Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Ur. l. RS,
št. 79/15)
https://www.sodo.si/o-nas/aktualno/nacrt-uvedbe-naprednega-merilnega-sistema-v-elektrodistribuc
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omrežja na trg sistemskih storitev in vključujejo agregacijo potenciala manjših prilagodljivih virov
in odjemalcev za podporo obratovanju EES (izpostavljena je elektromobilnost).
Predlog preoblikovanja Direktive 2009/72/ES o skupnih pravilih notranjega trga z električno
energijo omenja vlogo elektromobilnosti pri preoblikovanju energetike v EU. Poudarjena je
potreba po razvoju polnilne infrastrukture za vse vrste polnjenja (javno in zasebno) in po
vključevanju polnjenja električnih vozil (EV) v obratovanje EES. Pri tem je pametno polnjenje
(prilagajanje odjema) izpostavljeno kot predpogoj za učinkovito vključevanje polnjenja EV v
obratovanje EES. V EZ-1 je elektromobilnost neposredno obravnava v dveh členih: 78. člen: (9)
»Distribucijski operater je zadolžen za razvoj osnovne javne infrastrukture hitrih polnilnic cestnih
vozil na električni pogon na avtocestnem križu«; in v zvezi s priključevanjem in tehničnimi
zahtevami polnilnih postaj (kar se tiče vpliva na omrežje).
Sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES) je leta 2016 pripravil Razvojni
načrt prenosnega sistema republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026. Sistemski operater je v
septembru 2015 prevzel nov sistem za vodenje in nadzor EES – EMS (Energy Management
System) in s tem izpolnila zastavljeni cilj iz predhodnega razvojnega načrta. Novi sistem omogoča
učinkovitejši nadzor nad prenosnim sistemom in lažjo obvladljivost v kritičnih in bolj optimalno
upravljanje v normalnih obratovalnih razmerah. V prihajajočem obdobju bodo sistem vodenja
nadgradili tako, da bo nudil podporo procesom pri izvajanju terciarne regulacije, razbremenil
omrežje na strani bremen, hkrati bo nudil optimizacijo napetostnega profila omrežja,
optimizacijo izgub v omrežju ter druge zahtevane funkcionalnosti za potrebe čezmejnega
sodelovanja pri projektih s področja pametnih omrežij. V letu 2014 je sistemski operater uspešno
vključil odjemalce električne energije ter manjše razpršene vire v svoj portfelj sistemskih storitev
in s tem omogočil vodenje odjema za potrebe zagotavljanja terciarne rezerve. Na podlagi
pridobljenih pozitivnih izkušenj bo sistemski operater tudi v prihodnje vključeval vodenje odjema
v svoj portfelj sistemskih storitev. Sistemski operater, skupaj s partnerji išče rešitve102 in spodbuja
odjemalce in distribuirano proizvodnjo k zagotavljanju fleksibilnih storitev za potrebe EES. V
sklopu projekta bodo partnerji na projektu v praksi preizkusili rešitve, v katere bodo vključeni
predvsem industrijski odjemalci v kombinaciji z razpršenimi viri proizvodnje, s katerim bodo v
prihodnosti krojili koncepte sodelovanja prilagajanja odjema in razpršenih virov proizvodnje pri
sistemskih storitvah. Sam projekt je razvojne narave, s poudarkom na aplikaciji pilotov v praksi,
katerih namen je pokazati sposobnost sodelovanja različnih tipov manjših proizvajalcev in
odjema v sekundarni regulaciji frekvence ter oceniti razpoložljiv potencial.
Sistemski operater je v zadnjih dveh letih začrtal jasne cilje glede koncepta pametnih omrežij in
bo tudi v prihodnje velik poudarek namenil preučevanju oziroma razvoju le-teh, hkrati bo v
prihajajočem obdobju nadaljeval z aktivnim razvojem projektov s področja pametnih omrežij 103.
Na področju spodbujanja naložb v pametna omrežja v regulativnem obdobju 2016–2018 je
Agencija v shemo izvedbenih spodbud uvrstila dva pilotna projekta104. Izvedbene spodbude so v
veljavnem regulativnem obdobju osredotočene na testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja
odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja. Do konca leta
2018 bo lahko do 10.000 gospodinjskih oziroma malih poslovnih odjemalcev na pregleden način
sodelovalo v programih prilagajanja odjema na podlagi pilotne dinamične omrežninske tarife, ki
jih bosta izvajali distribucijski podjetji v okviru omenjenih projektov. Uporabljena bo kritična
konična tarifa, ki je namenjena dinamični preusmeritvi končnih odjemalcev z obremenitve
sistema v času konic na obremenitev zunaj konic ob upoštevanju razpoložljivosti energije iz OVE,
energije, pridobljene v SPTE, in porazdeljenega pridobivanja električne energije. Agencija bo
102
103
104

projekt FutureFlow
FutureFlow, SINCRO.GRID, NEDO.
Projekt »Flex4Grid« (distribucijsko območje Elektro Celje d.d.) ter projekt »Izravnava konic/prilagajanje odjema na
področju RTP Breg« (distribucijsko območje Elektro Maribor d.d.).
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izvajala nadzor nad izvajanjem projektov. Analiza učinkovitosti programov bo podlaga za
nadaljnje odločitve Agencije glede uvajanja dinamičnega tarifiranja na področju omrežninskih
tarif. V skladu z novim razvojnim načrtom prenosnega sistema so za realizacijo zahtevnih ciljev
pametnih omrežij nujni skupno načrtovanje in ustrezno povezovanje vseh subjektov v energetiki.
3.7.3.

Merila energetske učinkovitosti pri snovanju in delovanju omrežij

Na podlagi 30. člena EZ-1 morajo operaterji plinske in električne infrastrukture v okviru razvojnih
načrtov izdelati tudi oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti, zlasti kar zadeva
prenos, distribucijo, uravnavanje obremenitev in interoperabilnost ter povezanost z obrati za
proizvodnjo energije, vključno z možnostmi dostopa za mikrogeneratorje električne energije; ter
opredeliti časovno dinamiko in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in ukrepov za
izboljšave v omrežni infrastrukturi. Agencija je v skladu z EZ-1 izdala soglasja obratovalnim
navodilom za prenosni105 in distribucijski106 sistem električne energije, za prenosni sistem
zemeljskega plina107 in za obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema110. Predlog NEP108
je analiziral problematiko učinkovitosti električnih omrežij ter omrežij za distribucijo daljinske
toplote, in sicer:
1. Električna energija
Razvoj in gradnja aktivnih omrežij za distribucijo električne energije v podporo večji učinkovitosti
rabe in razpršeni proizvodnji električne energije se uvršča med prednostna področja. Po podatkih
iz leta 2015109 so znašale izgube električne na prenosnem sistemu 334 GWh in 530 GWh na
distribucijskem sistemu. Izgube električne energije z 864 GWh predstavljajo okoli 6 % električne
energije prevzete iz prenosnega in distribucijskega sistema v Sloveniji. V predlogu NEP-a so
predstavljene smernice in ukrepi, ki bi morali zagotoviti nadaljnji razvoj prenosnega in
distribucijskega elektroenergetskega omrežja ter kljub večji proizvodnji električne energije
omogočiti obvladovanje izgub v omrežju in najmanj ohranjanje doseženega stanja iz leta 2008.
Predlagane smernice in ukrepe bosta SOPO in SODO operacionalizirala v svojih razvojnih načrtih.
2. Toplota
Po podatkih iz leta 2015109 so izgube v distribuciji daljinske toplote znašale 333 GWh oziroma
okrog 16,1 % bruto proizvedene toplote v sistemih DO v Sloveniji. V osnutku predloga NEP108 so
predstavljene smernice in ukrepi, ki bodo zagotovili pogoje za učinkovito izvajanje vseh aktivnosti
v cilju zmanjševanja izgub v sistemih DO.
Distributer, ki dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije drugih energetskih plinov
opravlja kot gospodarsko javno službo, mora izdati sistemska obratovalna navodila110, ki urejajo
obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema. Sistemska obratovalna navodila morajo
biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna ter pripravljena skladno s splošnim aktom
Agencije o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje111.
Skladno z EZ-1 mora operater omrežja posebej obravnavati priključevanje in delovanje
proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE:

105
106
107
108

109
110

111

Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 29/16
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije, Ur. l. RS, št. 41/11 in 17/14 – EZ-1
Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina, Ur. l. RS, št. 55/15
Predlog Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030: »Aktivno ravnanje z energijo«, junij
2011
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015, Agencija za energijo, avgust 2016
Seznam sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, ki izvajajo gospodarsko javno službo, h katerim je
Agencija za energijo izdala soglasje, je dostopen na https://www.agen-rs.si/web/portal/podzakonski-akti7.
Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, Ur. l. RS, št. 2/17
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elektrooperater investitorju ne sme zavrniti soglasja za priključitev in mu mora
predložiti jasno informacijo o stroških priključitve;
stroške vseh analiz za izdajo soglasja za priključitev na omrežje nosi elektrooperater;
investitor ne nosi stroškov morebitnih okrepitev obstoječega prenosnega ali
distribucijskega omrežja, ki so potrebne zaradi priključitve proizvodne naprave;
elektrooperater mora zagotavljati prenos in distribucijo tovrstne električne energije;
elektrooperater mora pri svojih aktivnostih uravnavanja delovanja omrežja na
podlagi preglednih in nediskriminatornih pravil dajati prednost tem proizvodnim
napravam, če to omogoča varno delovanje EES;
v sistemskih obratovalnih navodilih se jasno določijo načini priključevanja,
zahtevana tehnična opremljenost, standardna pravila za določanje stroškov
priključevanja, posebej za enote z močjo do 10 MWe ter poenostavljeno za enote z
močjo do 1 MWe.

V začetku leta 2016 je stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo112 s katero se
gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) omogoči samooskrbo z električno energijo
iz OVE na podlagi neto merjenja (»net metering«). Tehnične in varnostne zahteve naprav za
samooskrbo z električno energijo iz OVE pa so podane v Pravilniku o tehničnih zahtevah naprav
za samooskrbo z električno energijo iz OVE113.
3.7.4.

Prihranki pri dobavi toplote

V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih114 in novim
Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije115 ter Prilogo116 pravilnika so predvideni
naslednji ukrepi za doseganje prihrankov primarne energije v sektorjih pretvorbe, distribucije in
prenosa toplotne energije:


celovita prenova toplotne postaje;



povečanje učinkovitosti sistema za distribucijo toplote;



vgradnja naprav za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje za doseganje kriterijev za
energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja.

V letu 2015 je bilo izvedenih 11 tovrstnih ukrepov, ocenjeni prihranki v tem obdobju znašajo
76,3 GWh.

3.8.

Financiranje ukrepov

Ključni viri nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov AN URE 2020 so:


112
113
114

115
116

sredstva strukturnih in investicijskih skladov EU za izvajanje evropske kohezijske politike
v Sloveniji v finančni perspektivi 2014–2020. Vlada RS je sprejela OP EKP v obdobju 2014–
2020. To je izvedbeni dokument, katerega podlaga so nacionalne strategije, programi in
akcijski načrti s posameznih področij, med njimi tudi za področje URE. Program
opredeljuje tiste prednostne naložbe, v katere Slovenija vlaga sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v programskem
obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev in ciljev EU 2020;

Ur. l. RS, št. 97/15
Ur. l. RS, št. 1/16
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09, 57/11, 17/14 – EZ-1 in
96/14)
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15 in 14/17)
PRILOGA 1: Metode za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2
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proračunska sredstva za zagotavljanje slovenske udeležbe pri izvajanju evropske
kohezijske politike;



prispevki oziroma dodatki, ki jih plačujejo odjemalci energije na podlagi EZ-1;



sredstva Sklada za podnebne spremembe RS, ki so namenska proračunska sredstva,
prihodki sklada so prihodki od prodaje emisijskih kuponov na dražbi in so odvisni od tržne
cene emisijskih kuponov na evropskem trgu. Področja v katera Slovenija vlaga sredstva
Sklada za podnebne spremembe RS so opredeljena v Zakonu o varstvu okolja117,
podrobno pa za dvoletno obodbje v Programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letih 2017 in 2018. Del teh sredstev je namenjen ukrepom URE.



ukrepi URE v kmetijskih gospodarstvih so podprti tudi v okviru Program razvoja podeželja
RS za obdobje 2014–2020, iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.



sredstva drugih programov EU v finančni perspektivi 2014–2020, ki so usmerjena v
doseganje ciljev podnebno-energetskega paketa, v veliki meri tudi v področje URE. To so
zlasti programi: Horizont 2020 – okvirni program EU za raziskave in inovacije, COSME,
program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja, program LIFE za okolje in
podnebne aktivnosti, programi teritorialnega sodelovanja, financirani iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj118, programi tehnične pomoči ELENA, idr. V okviru teh
programov posamezne projekte izvajajo različni akterji v Sloveniji. Sistemska podpora
države je zagotovljena samo za vključevanje v projekte v program LIFE.

Naložbe v javnem sektorju bodo financirane tudi iz zasebnih virov, načrtuje se spodbujanje
mehanizma EPO. V okviru prednostne naložbe Trajnostna energija OP EKP je predviden nadaljnji
razvoj sistema EPO oziroma pogodbene oskrbe z energijo in pogodbenega zagotavljanja
prihranka energije, predvsem v javnem sektorju, in kolikor bo to upravičeno, tudi v sektorju
gospodinjstev pa predvsem prek demonstracijskih projektov. Glej tudi ukrep H.1 v poglavju 3.1.6.
Zagotovljena sredstva, načrtovana za spodbude za ukrepe URE v obdobju 2017–2020 so
prikazana v tabeli, Tabela 37. Navedena sredstva programa OP EKP bodo črpana še v obdobju do
leta 2023.
Z ukrepi URE bodo poleg nacionalnega cilja izboljšanja energetske učinkovitosti dosežene tudi
velike eksterne koristi zaradi sinergij z drugimi cilji energetske in okoljske politike (blažitev
podnebnih sprememb, izboljšanje kakovosti zraka ter povečanja deleža OVE, izboljšanje
konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo) ter z razvojnimi cilji države: zaposlovanje,
gospodarska rast in izhod iz gospodarske krize.

117

118

Zakon o varstvu okolja, Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16
Slovenija bo v programskem obdobju 2014–2020 sodelovala v trinajstih programih evropskega teritorialnega
sodelovanja, in sicer v čezmejnih programih Slovenija-Italija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška, SlovenijaAvstrija; v transnacionalnih programih: Območje Alp, Srednja Evropa, Jadransko-jonski, Mediteran in Podonavje ter
medregionalnih programih: INTERREG VC, INTERACT, ESPON in URBACT.
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Tabela 37: Viri javnih sredstev za financiranje ukrepov AN URE 2020 po ukrepih
Ukrep

Javna finančna sredstva [EUR]
2017

2018

2019

2020

Oblika
podpore

Namen vira
financiranja

OP EKP
Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstvo
002 Raziskave in inovacijski procesi v velikih podjetjih

1.os

58.823.529

nepovratna
sredstva

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

062 Prenos tehnologije ter sodelovanje med univerzami in podjetji
predvsem v korist MSP

1.os

23.529.412

nepovratna
sredstva

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

063 Podpora grozdom in poslovne mreže predvsem v korist MSP

1.os

9.873.679

nepovratna
sredstva

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

064 Raziskave in inovacijski procesi v MSP, vključno s sistemom bonov ter
procesnimi, oblikovalskimi storitvami in socialnimi inovacijami

1.os

58.823.529

nepovratna
sredstva

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

065 Raziskave in inovacijska infrastruktura, procesi, prenos tehnologije ter
sodelovanje v podjetjih s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu

1.os

80.185.189

nepovratna
sredstva,
finančni
inštrumenti

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

17.230.279

nepovratna
sredstva

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

48.561.935

finančni
inštrumenti

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

neopredeljeno

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast
068 Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni
ukrepi

3.os

069 Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi
virov v MSP

3.os

6.474.925

071 Razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki prispevajo
k nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe
(vključno s podporo takim storitvam)

3.os

2.352.941

J.2,J.3, J.6, J.4, V.7

135.529.412

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

J.2, G.1, G.2, G.9, H.1

58.823.529

finančni
inštrumenti

Vir namenjen izključno
za financiranje naštetih
ukrepov

G.1, G.2, G.3

25.294.118

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

O.1

16.350.353

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

Vir deloma namenjen
financiranju ukrepa

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja

013 Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost,
predstavitveni projekti in podporni ukrepi

014 Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energetsko
učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi
015 Inteligentni sistemi za distribucijo energije pri srednjih in visokih
napetostih (vključno z inteligentnimi energetskimi omrežji in sistemi IKT)
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Ukrep

Javna finančna sredstva [EUR]
2017

016 Visoko učinkovita soproizvodnja in daljinsko ogrevanje

043 Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet in njegovo
spodbujanje (vključno z opremo in voznim parkom)

D.1

2018

2019

2020

Oblika
podpore

036 Multimodalni prevoz

financiranja

5.882.353

finančni
inštrumenti

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

1.176.471

neopredeljeno

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

16.470.588

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

5.352.941

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje naštetih
ukrepov

5.882.353

povratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje naštetih
ukrepov

7.788.235

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

5.717.647

povratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

3.505.882

nepovratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

2.352.941

povratna
sredstva

Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa
Vir namenjen izključno
za financiranje ukrepa

P.1, P.1a

090 Kolesarske steze in poti za pešce

Namen vira

P.4

P.2

044 Inteligentni prometni sistemi

P.1

2.352.941

nepovratna
sredstva

083 Ukrepi na področju kakovosti zraka

CTN
P.3

24.734.359

nepovratna
sredstva

P.5

180.117.647

nepovratna
sredstva

J.5

18.981.285

nepovratna
sredstva

Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti
024 Železnice (osrednje omrežje TEN-T)
Prednostna os 14: Tehnična pomoč
121 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled
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Vir namenjen tudi
drugim področjem
tehnične podpore
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Ukrep

Javna finančna sredstva [EUR]
2017

2018

2019

2020

Oblika
podpore

Namen vira
financiranja

Eko Sklad
Prispevek URE

G.1, G.2, G.3

25.000.000

opredelitev
sredstev
od
2018-2020

Prispevek URE

J.3, J.4

21.000.000

opredelitev
sredstev
od
2018-2020

Prispevek URE

I.1, I.2, I.3

4.300.000

opredelitev
sredstev
od
2018-2020

Prispevek URE

P.3

2.000.000

opredelitev
sredstev
od
2018-2020

Prispevek URE

G.5

900.000

opredelitev
sredstev
od
2018-2020

Prispevek URE

D.2

Prispevek za spodbujanje proizvodnje iz OVE in SPTE

V.3

nedoločeno

Programi dobaviteljev

H.6

/

Borzen - informacijske dejavnosti

H.3

opredelitev
sredstev
od
2018-2020

Drugi viri

250.000

250.000

2500.000

Program
informiranja,
ozaveščanja
(351. Člen EZ-1)

250.000

Ukrepi, ki jim je potrebno zagotoviti vire financiranja
H.4b

od 2018 možen vir
Podnebni sklad

Usposabljanje in licenciranje neodvisnih strokovnjakov

H.5

od 2018 možen vir
Podnebni sklad

Finančne spodbude za demonstracijske projekte

I.4

od 2018 možen vir
Podnebni sklad

Spodbujanje usposabljanja
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PRILOGA A LETNO POROČILO O DIREKTIVI O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI
A.1

Nacionalni cilj za povečanje energetske učinkovitosti za leto 2020
Skladno s 3. členom direktive si Slovenija zastavlja indikativni cilj izboljšanja energetske
učinkovitosti do leta 2020 na ravni 7,125 Mtoe (82,86 TWh) primarne energije. Ta cilj ne
vključuje neenergetske rabe goriv. Cilj je zastavljen na podlagi nacionalne statistike rabe
energije, pripravljene po metodologiji EUROSTAT.

A.2

Ključni statistični podatki
Tabela 38: Ocene ključnih statističnih podatkov o rabi energije v letu 2015

Ključni statistični podatki, ki se nanašajo na rabo energije
Skupaj raba primarne energije
(1)
Skupaj raba končne energije
Raba končne energije – industrija
Raba končne energije – promet
Raba končne energije – gospodinjstva
Raba končne energije – storitveni sektor
(2)
Bruto dodana vrednost – industrijski sektor
(2)
Bruto dodana vrednost – storitveni sektor
Povprečni razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo
Skupno število gospodinjstev
(2)
Bruto domači proizvod (BDP)
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah
Proizvodnja električne energije v SPTE
(3)
Proizvodnja toplote v termoelektrarnah
(4)
Proizvodnja toplote v SPTE
Vložek goriva v termoelektrarnah
Vložek goriva v SPTE
Izgube pri prenosu in distribuciji energije (vsa goriva)
Skupaj potniški kilometri (pkm)
(5)
Skupaj tonski kilometri (tkm)
(5),120
Skupaj kilometri
Skupaj prebivalstvo
Proizvodnja toplote v toplarnah
Vložek goriva v toplarnah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

119
120

119

6.407 ktoe
4.690 ktoe
1.227 ktoe
1.799 ktoe
1.111 ktoe
478 ktoe

337 ktoe
100 ktoe
0 ktoe
248 ktoe
741 ktoe
436 ktoe
101 ktoe

38 ktoe
43 ktoe

74.512 GWh
54.544 GWh
14.273 GWh
20.927 GWh
12.920 GWh
5.557 GWh
7.996 mio EUR
19.004 mio EUR
21.778 EUR
820.541
32.543 mio EUR
3.923 GWh
1.158 GWh
0 GWh
2.883 GWh
8.621 GWh
5.074 GWh
1.176 GWh
/
/
19.130 mio km
2.064.632
441 GWh
503 GWh

Brez podnebne prilagoditve.
V stalnih cenah, referenčno leto 2005.
Vključno z odpadno toploto, proizvedeno v industrijskih obratih.
Vključno z odpadno toploto, ponovno uporabljeno v industrijskih obratih.
Brez prometa v naftovodih.

Vir vseh podatkov, z izjemo podatka Skupaj kilometri, je Statistični urad Republike Slovenije.
Vir podatka je Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost.
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A.3

Analiza gibanja porabe energije

Kot je navedeno v poglavju 1.2.2, se je v obdobju 2000–2015 najbolj povečala raba končne
energije v prometu, zmanjšala se je raba energije v industriji (za analizo glej poglavje 3.4), drugi
rabi (storitvene dejavnosti, kmetijstvo) in gospodinjstvih.
Leta 2007 je s 36 % rabe končne energije prometni sektor postal najpomembnejši sektor rabe
končne energije, leta 2008 pa se je z 39 % na tem mestu še utrdil. Po zmanjšanju deleža leta 2009
in 2010 na 37 % oziroma 36 % sta bila najvišja deleža v opazovanem obdobju dosežena leta 2012
in 2014 s 40 %. Leta 2015 je promet predstavljal 38 % rabe končne energije. V prometu je bilo
leta 2015 porabljeno za 46 % (6.609 GWh) več energije kot leta 2000. Vrh porabe energije v
prometu je bil dosežen leta 2008 s porabo 24.091 GWh, kar je 15 % več od porabe leta 2015. V
obdobju 2000–2008 je bila zabeležena 6,7-odstotna povprečna letna rast. Rast leta 2008 pa je
bila s 17,7 % celo rekordna. Leta 2009 se je raba zmanjšala za 13,3 %, leta 2010 pa za 0,2 %. Leta
2011 se je raba spet povečala, in sicer za 7,2 %, leta 2012 pa za 1,8 %. Po letu 2012 se je raba
energije v tem sektorju zmanjševala, v 2013 za 6 %, v zadnjih dveh letih pa za približno 1 %.
Visoka rast rabe končne energije v prometu do leta 2008 je posledica naraščanja stopnje
motorizacije prebivalstva, povečanja števila prevoženih kilometrov na osebno vozilo,
gospodarske rasti, po vstopu v EU pa je pomemben generator večje rabe tekočih goriv tudi
povečanje tranzitnega prometa v kombinaciji z nižjimi cenami pogonskih goriv glede na sosednje
države. Analiza vpliva prodaje goriv tujim vozilom je pokazala, da v obdobju 2000–2008 v
približno enaki meri k rasti prispeva rast prodaje goriv tujim in domačim vozilom. Zmanjšanje
rabe energije v 2009 je v največji meri posledica gospodarske krize, pomemben pa je tudi vpliv
cen pogonskih goriv, saj je bilo dizelsko gorivo v Sloveniji dražje kot v sosednjih državah. Podobna
cenovna razmerja so bila prisotna tudi leta 2010, medtem ko so se leta 2011 spet spremenila, saj
je bilo dizelsko gorivo v Sloveniji spet cenejše kot v sosednjih državah. Situacija se je zopet obrnila
leta 2013. To je vplivalo na to, da se prodaja goriv tujim vozilom od leta 2012 zmanjšuje. Prodaja
goriv domačim vozilom se, ob manjših nihanjih, ohranja na nivoju leta 2008. Leta 2015 je bila za
1,5 % nižja kot leta 2008, prodaja tujim vozilom pa je bila nižja za 12,9 %.
V vseh ostalih sektorjih se je raba končne energije v obdobju 2000–2015 zmanjšala. Najmanj v
gospodinjstvih, kjer sta opazni dve obdobji rasti 2000-2003 in 2008–2010. Na gibanje rabe v
preteklosti ima velik vpliv kakovost podatkov o rabi OVE. Leta 2009 je bila občutno izboljšana
ocena rabe lesne biomase v gospodinjstvih, ki predstavlja najpomembnejši energent. Nova ocena
je bila znatno višja od prejšnje, zato se je raba leta 2009 močno povečala. Po letu 2009 na rabo
energije vplivajo podnebna spremenljivost ter izvajanje obnov stavb in ogrevalnih sistemov. Leta
2015 je bila raba energije v gospodinjstvih za 14 % nižja kot leta 2009. V industriji je raba energije
rastla do leta 2006, ko je bila dosežena raba v višini 19.749 GWh. Gospodarska kriza in
prestrukturiranje industrije sta vplivala na občutno zmanjšanje do leta 2009. Okrevanju leta 2010
so sledila tri leta zniževanja rabe energije, predvsem zaradi drugega vala gospodarske krize in
nadaljnjega prestrukturiranja. Leta 2014 je bila raba energije višja za 2,8 %, leta 2015 pa na
enakem nivoju kot leto prej. Raba energije v ostali rabi je izračunana kot razlika med skupno rabo
končne energije in rabo energije v sektorjih industrija, promet in gospodinjstva, kar vpliva na
velika nihanja te rabe. Najvišja raba je bila zabeležena leta 2001 v višini 9.989 GWh, najnižja pa
leta 2007 v višini 5.404 GWh. Leta 2015 je raba končne energije znašala 6.426 GWh. Ob tem se je
treba zavedati, da statistika razen neposredne rabe geotermalne energije, vključene v statistiko
leta 2010, ne spremlja rabe OVE za proizvodnjo toplote v tem sektorju. To pomeni, da stavbe
storitvenega sektorja ob menjavi fosilnih goriv z OVE (toplotna črpalka, sprejemniki sončne
energije, kotel na lesno biomaso) niso več vključene v statistiko.
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A.4

Izvajanje glavnih ukrepov v letu 2015

Za učinkovitejše spremljanje izvajanja ukrepov, predvidenih v AN URE 2020, in oceno obstoječih
politik, je vsako leto pripravljeno podrobnejše poročilo o izvajanju ukrepov, ki vključuje analizo
izvajanja ukrepov z vidika doseganja ciljev AN URE 2020. Poročilo z naslovom Poročanje o
izvajanju AN URE 2020 za leto 2015 je bilo objavljeno julija 2016 in je dostopno na Portalu
energetika Ministrstva za infrastrukturo121.

A.5

Stavbe osrednje vlade

Slovenija se je v skadu s 5. členom direktive zavezala, da bo od 1. januarja 2014 naprej vsako leto
prenovila 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi ožjega javnega sektorja, ki se ogrevajo
ali ohlajajo in zagotovila minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb skladno z
Direktivo o energetski učinkovitosti stavb.
DSEPS predvideva energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja na podlagi izračuna skupne
tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja ter upravnih oddelkov, ki imajo
skupno uporabno tlorisno površino od 9. julija 2015 dalje več kot 250 m² in ki 1. januarja vsakega
leta ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, določenih v
skladu s 4. členom Direktive o energetski učinkovitosti stavb. V skladu z evidenco stavb v lasti in
uporabi osrednje vlade122 z uporabno tlorisno površino večjo kot 250 m2 znaša površina stavb
osrednje vlade 782.158 m2 (stanje 1. januarja 2017), zato obveznost pomeni, da je treba vsako
leto prenoviti 23.465 m2 površine stavb, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove.
Energetska prenova teh stavb v letih 2014 in 2015 ni bila izvedena, prve aktivnosti so se začele
šele leta 2016. Po podatkih projektne pisarne za energetsko prenovo stavb je bilo leta 2016 tako
prenovljenih 11.307 m2 površin stavb v lasti in rabi ožjega javnega sektorja123, kar predstavlja
približno polovico potrebne letne kvote oz. 16 % predvidenega cilja prenove 70.394 m2 površin v
obdobju 2014–2016.

A.6

Obveznosti energetske učinkovitosti

Podatki o prihrankih energije pri končnih odjemalcih, doseženih z nacionalnim sistemom
obveznosti energetske učinkovitosti in alternativnim ukrepom, so na voljo v poglavju 3.1.1,
Tabela 9.
Opis alternativnega ukrepa za doseganje cilja prihranka energije za sistem obveznosti energetske
učinkovitosti - programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti - je v poglavju 3.1.1.

121
122

123

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/porocilo_izvajanje_an_ure_za_2015_2.pdf
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2017.htm
2
Del površine 11.307 m je bil prenovljen, del pa nadomeščen zaradi selitve v drugo stavbo, ki izpolnjuje zahtevana
merila minimalne energetske učinkovitosti.
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PRILOGA B NAČRTI ZA PRENOVO STAVB
Stavbe so v letu 2015 obsegale 35 % rabe končne energije (1,7 Mtoe), od tega 24 % prispevajo
gospodinjstva, 12 % pa stavbe v storitvenem sektorju (javnem in zasebnem). Stavbe prispevajo
kar 14 % neposrednih emisij TGP (delež v emisijah, za katere so sprejeti nacionalni cilji po Odločbi
2009/406/EU). V stavbah je potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij
TGP zelo velik, in sicer s prenovo obstoječih stavb ter zamenjavo energentov.
V oktobru 2015 je Vlada RS sprejela DSEPS. Izhodišča so bila postavljena v dveh strateških
dokumentih: Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s
pogledom do leta 2030 ter Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–
2020, in temeljijo na predhodnih dokumentih (AN URE, AN OVE, OP ROPI idr.) in uveljavljenih
ukrepih ter jih nadgrajujejo. Naslednja faza priprave sledi v Aneksu k DSEPS, ki je osredotočen na
ekonomske in razvojne vidike strategije ter bo sprejet v letu 2017.

B.1

Pregled stavbnega fonda (člen 4, del a)

Stavbe po namembnosti so ločene na stanovanjske in nestanovanjske, pri čemer se upošteva
enotna klasifikacija vrst objektov (CC-SI). V letu 2012 je bilo 775.204 stanovanj (SURS), kar skupaj
predstavlja nekaj več kot 63 milijonov m2 tlorisnih površin oz. 72 % delež celotnega stavbnega
fonda. Nestanovanjske stavbe se ločijo na javne in ostali storitveni sektor. Od nestanovanjskih je
javni sektor zastopan s 38 % deležem vseh tlorisnih površin. Sem spadajo tudi stavbe stavb v lasti
in rabi oseb ožjega javnega sektorja. Velikost celotnega stavbnega fonda v Sloveniji je v letu 2012
bila 88 milijonov m2, pri čemer so tu zajete stavbe, ki se dejansko ogrevajo. Po namenski uporabi
stavb prevladujejo stanovanjske stavbe in med njimi enostanovanjske stavbe, medtem ko je pri
nestanovanjskih stavbah najbolj zastopana skupina stavb z rabo družbenega pomena, kjer so
zajete stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstvo ter športne dvorane, zaradi česar je ta skupina
stavb zelo heterogena.
Pripravo politik in ukrepov prenove stavb spremlja podrobna analiza nacionalnega stavbnega
fonda, izdelana v okviru projekta Posodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in strokovne
podlage za določanje nacionalnih energetskih ciljev ter predhodnih analiz124. Stavbni fond je v
analizah glede na starost razdeljen v šest starostnih razredov (Tabela 39) glede na tip stavbe.
Starostni razredi so opredeljeni s takrat veljavnimi pravilniki, ki so urejali področje URE v stavbah
ter tako določali minimalne zahteve toplotnih prehodnosti kontrukcijskih elementov.
Stanovanjski fond je razdeljen v energijske razrede, ki so določeni na podlagi obdobja gradnje ter
vrste prenove, ki jo določa debelina izolacije stavbnega ovoja in toplotna prevodnost stavbnega
pohištva, ločeno za enodružinske in večstanovanjske stavbe. Pri izračunih energijskih kazalnikov
so upoštevani klimatski podatki za Ljubljano, ki so primerljivi s pretežnim delom preostale
Slovenije glede na temperaturni primankljaj in gostoto poselitve v Sloveniji, Slika 14.

124

Institut »Jožef Stefan«, CEU: Posodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in strokovne podlage za določanje
nacionalnih energetskih ciljev, IJS-DP-11467, rev. 2, marec 2014
Institut »Jožef Stefan«, CEU; ELEK d.o.o., IREET d.o.o., ELAPHE d.o.o., GI ZRMK d.o.o. et al: Dolgoročne energetske
bilance RS za obdobje 2010–2030 – 1. del: Izhodišča, IJS-DP-10548, ver. maj 2011
Institut »Jožef Stefan«, CEU; ELEK d.o.o., IREET d.o.o., ELAPHE d.o.o., GI ZRMK d.o.o. et al: Dolgoročne energetske
bilance za RS za obdobje 2010–2030 – 2. del: Rezultati, IJS-DP-10581, ver. junij 2011
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Slika 14: Letni temperaturni primanjkljaj (levo) in gostota poselitve (desno) v Sloveniji (vir:
ARSO, SURS)
Obstoječi stanovanjski fond se obnavlja in s tem stanovanja prehajajo iz višjih energijskih
razredov v nižje, energetsko učinkovite razrede. Za določen delež stanovanj je predvideno, da
zaradi različnih tehničnih omejitev ne morejo doseči razredov z najnižjimi energijskimi števili.
Prehode iz energijskega razreda »brez prenove« v razred »prenova« so obravnavani v modelu kot
delna prenova (npr. zamenjava oken), vsi prehodi v energijske razrede »izboljšana prenova,
nizkoenergijska prenova, nadstandardna prenova in nizkoenergijska graditev« pa so obravnavani
kot celovite obnove stavb.
Prenove zajemajo tudi zamenjavo tehnoloških sistemov v stavbah za namen ogrevanja,
prezračevanja, priprave sanitarne tople vode, hlajenja in razsvetljave. Upoštevane so menjave
obstoječih kotlov z novejšimi, ki izkoriščajo kondenzacijsko tehniko (plin, ELKO), priključitev na
omrežje DO, uporaba tehnologij, ki izkoriščajo OVE (npr. toplotne črpalke, biomasni kotli) ter
dodatna podpora (sončni kolektorji, PV elektrarna).
Tabela 39: Pregled starostnih razredov s pripadajočih pravilniki, ki urejajo področje učinkovite
rabe energije v stavbah ter minimalnimi zahtevami glavnih gradbenih elementov
Starostni razred

Veljavni pravilniki

Ustene
2

Ustene
2

Uoken
2

Ustrehe

[W/(m K)]

[W/(m K)]

[W/(m K)]

[W/(m2K)]

Obdobje pred 1945

/

1,80

1,50

3,00

2,70

Obdobje od 1946 do 1970

/

1,40

1,50

2,30

1,00

Obdobje od 1971 do 1980

Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za
toplotno zaščito stavb (Ur.1. SFRJ 35/70)

0,93

1,68

2,80

0,93

Obdobje od 1981 do 2001

Tehnični pogoji za projektiranje in graditev
stavb JUS U.J5.600/80

0,93

1,22

1,80

0,78

Obdobje od 2002 do 2008

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi
energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02)

0,20

0,28

1,4 – 1,6

0,20

Obdobje od 2009

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Ur. l. RS, št. 52/10)

0,20

0,28

1,30

0,20

Zaradi obnove obstoječega stanovanjskega fonda in s tem prehajanja stanovanjskih površin v
razrede z nižjim energijskih številom se skupno energijsko število zmanjšuje. Nove stavbe v
projekcijah izpolnjujejo zahteve zakonodaje na tem področju – Pravilnika o učinkoviti rabi
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energije v stavbah (PURES)125 in EPBD (po letu 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske) in
predstavljajo v skupni rabi energije v stanovanjskih stavbah zelo majhen delež (slabih 5 %).
Energijsko število se po referenčni strategiji v obdobju 2012–2030 zmanjša za 30 %, potrebna
energija za ogrevanje pa za 20 % zaradi povečanja stanovanjske površine.

B.2

Stroškovno učinkoviti pristopi k prenovi glede na tip stavbe in klimo
(člen 4, del b)

Seznam ukrepov in instrumentov na področju stavb je naveden v poglavju B.1. Ta seznam bo tudi
podrobno predstavljen v okviru poročanja po EPBD.
Tehnični potencial
Tehnični potencial za celovito energijsko prenovo obstoječih stavb, ocenjen na podlagi podatkov
o stanju prenove posameznega elementa ovoja stavbe (zunanje stene, streha, okna), znaša v
odstotkih glede na celotno izhodiščno površino stavb posameznega kategorije, Slika 15126:
-

enostanovanjske stavbe 41 %,
večstanovanjske stavbe 40 %,
stavbe javnega sektorja 38 %,
ostale nestanovanjske stavbe 34 %,
stavbe ožje vlade (3 % obvezna prenova) 47 %.

Kumulativni stavbni fond glede na Au
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Kumulativni potencial za celovito energijsko prenovo
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stavbe
EED)
Energijsko učinkovite stavbe

Slika 15: Izhodiščni tehnični potencial za izvedbo celovite prenove stavb glede na celotno
uporabno površino določene skupine stavb
Tehnični potencial za energijsko prenovo je ocenjen na podlagi starosti elementa ovoja (iztek
življenjske dobe posameznega elementa ovoja, kot na primer stene, strehe, okna), kar pomeni,
da na ta obseg vpliva tako sama starost stavbe kot tudi dosedanje prenove. Izhodiščni tehnični
potencial za celovito prenovo predstavljajo stavbe, pri katerih sta vsaj dva elementa toplotnega

125
126

Ur. l. RS, št. 52/10
Vir: DSEPS, Ministrstvo za infrastrukturo, oktober 2015
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ovoja stavbe (stena, okna, streha) že dosegla predvideno življenjsko dobo elementa in sta zato
potrebna menjave.
Energijsko učinkovit ukrep energijske prenove stavbe je takšen ukrep, pri katerem je vračilna
doba ukrepa krajša od njegove življenjske dobe. Ker energijsko prenovo stavbe navadno sestavlja
skupina ukrepov, ekonomsko učinkovitost energijske zasnove prenove stavbe vrednotimo
primerjalno, glede na izhodiščno energijsko zasnovo pri referenčni stavbi. Referenčna stavba v
tem primeru predstavlja stavbo s tako energijsko zasnovo, ki izhaja iz zakonodaje in gradbene
prakse v času načrtovanja oz. gradnje objekta.
Direktiva 2010/31/EU je kot ekonomsko merilo za presojo energijske zasnove stavbe uvedla
vseživljenjske oziroma skupne stroške v predvideni življenjski dobi stavbe, pri čemer je ključni
kazalnik, s katerim opišemo energijsko zasnovo stavbe njena raba primarne energije.
Metodologija
Za določitev primerne zasnove celovite energijske prenove stavbe je potrebno najprej na
nacionalni ravni opredeliti kriterije stroškovno učinkovite in stroškovno optimalne zasnove.
Izhodišče tako predstavlja referenčna (neprenovljena) stavba, ki ima visoko rabo energije, pa tudi
visoke vseživljenjske stroške v življenjski dobi povezane z neučinkovito zasnovo. Vsak scenarij
prenove, ki na podlagi analize (energijskih lastnosti stavbe ter stroškov naložbe v življenjskem
ciklusu (LCC), in sicer vzdrževanja, zamenjav ter obratovanja) izkaže nižje skupne stroške ter nižjo
rabo energije od referenčnega, je stroškovno učinkovit, vendar pa je optimalen tisti z najmanjšimi
skupnimi stroški v smislu neto sedanje vrednosti.
V analizi določitve stroškovno optimalnih ravni minimalnih zahtev127 je bil oblikovan nabor
ukrepov za energetsko učinkovitost, ki se uporabljajo za opredeljene referenčne stavbe. Ukrepi,
vključeni v izračun, vključujejo tehnologije, navedene v členu 6 Direktive 2010/31/EU in
ponovljene v členu 7. V skladu z odstavkom 3 Priloge I(2) k Uredbi128 je Slovenija v izračun
vključila tudi ukrepe, ki temeljijo na OVE (toplotne črpalke, kotli na biomaso, sončni kolektorji in
PV elektrarna). Ločeno so obravnavani sistemi DO z in brez SPTE ter z lesno biomaso.
Pristopi
Izkaže se, da se največje prihranke po prenovi dosežejo s celovitimi prenovami in istočasnem
menjavi obstoječega, zastarelega energetskega sistema. Parcialni posegi v toplotni ovoj stavbe ali
celovite prenove se v večini primeri izkažejo kot stroškovno učinkovit ukrep na podlagi analize
vseživljenjskih stroškov, a ne dosegajo oziroma presegajo stroškovno optimalne ravni in
minimalnih zahtev glede učinkovitosti, kot jo določa PURES. Paketi ukrepov, ki predvidevajo
celovito prenovo toplotnega ovoja in menjavo ogrevalnega sistema vodijo v področje stroškovno
optimalne prenove. Do največjih prihrankov glede na izhodiščno stanje vodijo tehnologije, ki v
veliki meri izrabljajo OVE. Bolj napredne in učinkovite tehnologije se praviloma ne nahajajo v
področju stroškovne optimalne ravni, ampak so obravnavane kot primeri skoraj nič-energijskih
prenov, tj. prenova, ki je še vedno stroškovno učinkovita, ampak so njeni vseživljenjski stroški pri
zmanjšanji rabi primarni energije praviloma višji od paketov ukrepov, ki so identificirani v
področju stroškovno optimalne ravni.
Znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb se bo v naslednjem
kohezijskem obdobju izvedlo veliko število energetskih prenov javnih stavb. Podporno okolje pri
izvedbi nudi Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb, ki je izdala tudi pisna navodila za
delo posredniških in izvajalskih organov, v katerih so zapisane merila za ocenjevanje, na podlagi
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katerih se določi delež sofinanciranja operacij s sredstvi iz Kohezijskega sklada. Merila so na
podlagi OP TGP razdeljena na tri sklope: prispevek k energetski učinkovitosti, delež sofinanciranja
upravičenih stroškov s strani upravičenca, prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene
ozaveščenost in dodatek za stavbe kulturne dediščine. V sklopu teh meril se spodbujajo
ekonomsko učinkovite, celovite prenove ter tehnologije, ki v večji meri izrabljajo OVE s čimer
javni sektor postaja vzgled tako stanovanjskem kot tudi storitvenemu sektorju.

B.3

Politike in ukrepi za spodbujanje stroškovno učinkovitih prenov (člen
4, del c)

Politike in ukrepe za spodbujanje stroškovno učinkovitih prenov so podrobno predstavljena v
5. poglavju DSEPS.

B.4

Pogledi naprej pri usmerjanju naložbenih odločitev v gospodinjstvih,
gradbeni industriji in finančnih institucijah (člen 4, del d)

Vrednost investicij v prenovo stavb bo po projekcijah v obdobju 2015−2023 znašala
3.517 mio EUR, od tega 72,0 % za prenovo stavb v stanovanjskem sektorju, 11,5 % mio EUR v
javnem sektorju in 16,5 % v zasebnem storitvenem sektorju. Vrednost investicij v obdobju
2024−2030 je ocenjena na 3.137 mio EUR, skupna vrednost v obdobju 2015−2030 tako znaša
6.654 mio EUR, od tega 73 % v stanovanjskem sektorju, 11 % v javnem sektorju in 16 % v
zasebnem storitvenem sektorju. Obseg investicij, naslovljene ovire in morebitne dodatne vire
financiranja ureja DSEPS v 6. poglavju.
Za doseganje zastavljenih ciljev na področju energetske učinkovitosti stavb je predviden nabor
finančnih inštrumentov, ki zagotavljajo zadosten obseg povratnih in nepovratnih finančnih
sredstev za izvajanje potrebnega obsega naložb. Viri financiranja so v DSEPS natančneje
opredeljeni do leta 2023 (do zaključka črpanja kohezijskih sredstev iz finančne perspektive
2014−2020), pri čemer je nakazano tudi, kateri viri imajo se lahko upoštevajo tudi za daljše
obdobje.
V Aneksu k DSEPS so predstavljeni finančni inštrumenti s katerimi se bodo oblikovale bolj
trajnostne nadomestne rešitve, ki dopolnjujejo tradicionalno financiranje z nepovratnimi
sredstvi. Pred oblikovanjem konkretnih produktov finančnih inštrumentov je bila po naročilu
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) izdelana ocena
potreb po finančnih inštrumentih in ocena stanja trga.
Treba bo razviti finančne inštrumente, s katerimi se bodo oblikovale bolj trajnostne nadomestne
rešitve, ki dopolnjujejo tradicionalno financiranje z nepovratnimi sredstvi. Pred oblikovanjem
konkretnih produktov finančnih inštrumentov je bila po naročilu SVRK izdelana ocena potreb po
finančnih inštrumentih in ocena stanja trga.
Za financiranje manj donosnih naložb je v Aneksu k DSEPS predvidena priprava programa
financiranja projektov celovitih energetskih prenov stavb v javnem sektorju z nizko donosnostjo
po modelu delnega energetskega pogodbeništva.
Aneks k DSEPS predvideva tudi pripravo programa financiranja ukrepov delne energetske
prenove stavb v javnem sektorju, kjer celovita energetska prenova ni upravičena.
Naložbe v javnem sektorju (ožjem in širšem) bodo financirane iz sredstev skladov Evropske unije
(Kohezijski sklad), sredstev Republike Slovenije (proračunska sredstva in sredstva prispevka URE),
in iz zasebnih virov (zavezanci za doseganje prihrankov). Kot eden izmed možnih virov se
pojavljajo tudi sredstva Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).
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Za uspešno aktiviranje predvidenih sredstev, nadaljevanje izvajanja energetskih prenov stavb in
doseganje pričakovanih učinkov je pomembno, da je črpanje finančnih virov podprto z ustreznimi
podpornimi ukrepi:

B.5

•

upravljanje s projekti s strani projektne pisarne na način, da se bo vzdrževal učinkovit,
dolgoročno stabilen in predvidljiv tok projektov v javnem sektorju, primernih za
energetsko pogodbeništvo;

•

zagotovitev hitrega začetka priprave projektov, ki bo zagotovil stabilno povpraševanje po
finančnih sredstvih in storitvah energetskega pogodbeništva in stabilen obseg investicij v
celotnem obdobju ter imel posledično tudi največje narodnogospodarske učinke;

•

ciljno usmerjanje nepovratnih sredstev v okviru energetskega pogodbeništva zgolj do
mere, da je projekt zanimiv za energetsko pogodbeništvo in maksimalno usmerjanje
nepovratnih sredstev v segment stavb, ki niso zanimive za energetsko pogodbeništvo;

•

določanje projektov po prioritetni listi z največjim učinkom investicij.

Ocena pričakovanih prihrankov in širših koristi (člen 4, del e)

Sklop ukrepov DSEPS je med najpomembnejši ukrepi za hitro okrevanje gospodarstva,
zaposlovanje in za izboljšanje konkurenčnosti družbe. Pomeni zagon investicijskega cikla, hkrati
pa se naložbe odplačujejo iz prihrankov pri uvozu goriv.
Energetska prenova stavb prispeva tudi k izboljšanju lokalne kakovosti zraka in s tem pozitivno
vpliva na zdravje zaradi zmanjšanja emisij škodljivih snovi v zrak.
Ukrep izboljšuje strateško in obratovalno zanesljivost oskrbe z energenti. Znatno prispeva tudi k
doseganju pravno obvezujočih nacionalnih ciljev 25-odstotnega deleža OVE po Direktivi
2009/28/ES in cilja zmanjšanja emisij TGP, skladnega z Odločbo 2009/406/ES.
Z energetsko prenovo se dosegajo pozitivni dodatni učinki za uporabnike stavb, saj se poveča tudi
bivalno udobje, preprečuje energetska revščina, pomembno prispeva k prilagajanju podnebnim
spremembam in izboljša zanesljivost oskrbe za uporabnika v izrednih razmerah.
Le del eksternalij je finančno ovrednoten in vključen v cene dobrin v dobro investitorja. V
Sloveniji je bila že 1. januarja 1997 uvedena okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo
CO2 (okoljska dajatev CO2) z namenom internalizacije eksternih stroškov obremenjevanja zraka z
emisijami CO2. Cena za enoto obremenitve od 1. januarja 2015 znaša 17,3 EUR/t CO2. Drugi
eksterni stroški niso sistematično vrednoteni in upoštevani pri oblikovanju davčne politike.
Po drugi strani pa se bodo pri določitvi načina spodbujanja in višine spodbud za energetsko
sanacijo stavb upoštevali tudi drugi vidiki, kot so: varovanje okolja, predvsem zmanjševanje
emisij, ohranjanje narave, uporaba naravnih materialov, spodbujanje energetsko varčnih
tehnologij.
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PRILOGA C NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE
Slovenija je pripravila Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta
2020129 (AN sNES), ki je bil sprejet v aprilu 2015. Vključeni so cilji, ki se razlikujejo glede na
kategorijo stavbe. Slovenija je v prvi polovici leta 2014 pripravila analizo stroškovno optimalnih
ravni minimalnih zahtev za energijsko učinkovitost stavb130, ki dajejo tudi strokovno podlago za
tehnično definicijo skoraj nič-energijske stavbe. Predvideno je, da bo tehnična definicija skoraj
nič-energijske stavbe predpisana v okviru posodobitve tehničnega predpisa o energijski
učinkovitosti stavb, načrtovane za leto 2018, glej tudi poglavje 1 v AN sNES.
Strokovne podlage za oblikovanje tehnične definicije skoraj nič-energijske stavbe zajemajo tako
novogradnje kot celovito prenovo obstoječih tipskih stavb.
Definicija skoraj nič-energijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev glede največjih
dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatizacijo, pripravo tople vode in
razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno tehnično zakonodajo (PURES), določitev največje
dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter določitev najmanjšega dovoljenega deleža OVE v
skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe.
Izraz »skoraj nič-energijska stavba« po EZ-1 pomeni stavbo z zelo visoko energetsko
učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je
potrebna energija v veliki meri proizvedena iz OVE na kraju samem ali v bližini.
Definicija skoraj nič-energijske stavbe zajema naslednje elemente:
A. opredelitev stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo;
B. zelo majhno količino potrebne energije za delovanje stavbe;
C. najmanjši dovoljeni delež OVE oziroma potrebna energija v veliki meri proizvedena iz
OVE na kraju samem ali v bližini.
Z uvedbo minimalnih zahtev za skoraj nič-energijsko stavbo predvidi dodatno znižanje največje
potrebne toplote za ogrevanje stavbe:
•

129
130

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

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf
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