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UVOD 
 
V  skladu  s  zahtevami  Direktive  o  energetski učinkovitosti (Direktiva  2012/27/EU)  je  treba vsako 

leto poročati o napredku, doseženem v zvezi z nacionalnimi cilji povečanja energetske učinkovitosti, 

in sicer v skladu s Prilogo XIV Direktive.  Za učinkovitejše spremljanje in oceno politik smo poleg 

tabele, ki jo za poročanje predpisuje direktiva, izdelali še podrobnejše poročilo o izvajanju ukrepov in 

z njimi doseženih prihrankih  energije, v katerem so analizirani učinki izvajanja za leti 2015 in 2016. 

Oceno izvajanja ukrepov je pripravil Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost. 
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1 POVZETEK 

V poročilu so analizirani učinki izvajanja Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za 

obdobje 20142020 (AN URE 2020)1, in sicer doseganje ciljev v skladu z Direktivo o energetski 

učinkovitosti (EED)2, ter doseženi prihranki končne energije za leti 2015 in 20163. 

POVZETEK DOSEGANJA CILJEV SKLADNO Z EED 

Ocena 
doseganja cilja 

2020 
Cilj Enota 

Stanje leta 
2016 

Cilj za leto 
2016

4
 

Cilj za leto 
2020

5
 

3. ČLEN EED  –  CILJ POVEČANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

 Raba primarne energije TWh 78,2 80,5 82,9 

 Raba končne energije TWh 56,7 57,3 59,5 

 Raba končne energije – industrija TWh 14,4 14,5 15,2 

 Raba končne energije – promet  TWh 22,1 23,2 25,6 

 Raba končne energije – gospodinjstva TWh 13,3 13,2 12,1 

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

5. ČLEN EED  –  STAVBE JAVNIH ORGANOV KOT ZGLED 

 Prenova 3 % površine stavb osrednje 
vlade letno   

m
2
 11.307 70.395 164.253 

7. ČLEN EED  –  SISTEMI OBVEZNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

 
Obvezno doseganje prihrankov končne 
energije pri končnih odjemalcih – 
zavezanci, letni cilj 

GWh 176,8 176,8 1.399
6
 

 
Obvezno doseganje prihrankov končne 
energije pri končnih odjemalcih – 
zavezanci, kumulativni cilj 

GWh 2.102 2.611 4.873
6
 

 Alternativni ukrep politike – program 
Eko sklada, letni cilj 

GWh 106,9 262,0 1.834 


Alternativni ukrep politike – program 
Eko sklada, kumulativni cilj 

GWh 2.115 4.716 7.336 

3. ČLEN EED – CILJ POVEČANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

Skladno s 3. členom EED si je Slovenija v okviru AN URE 2020 zastavila cilj izboljšanja energetske 

učinkovitosti do leta 2020 tako, da raba primarne energije leta 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe 

                                                           
1
  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf  

2
  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi 

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

3
 Države članice so bile leta 2017 dolžne poročati o doseganju zastavljenih ciljev za leto 2015. 

4
  Za 3. člen EED so cilji za leto 2016 indikativni in izračunani z linearno interpolacijo med statistično vrednostjo iz energetske 

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

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

6
  V tej vrednosti so za obdobje 20142016 za shemo obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance 

upoštevani cilji, izračunani glede na dejanske količine v predhodnem letu prodane energije, za obdobje 20172020 pa 
indikativni cilji iz AN URE 2020. 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&rid=1#_blank
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1412084323220#_blank


 

(82,86 TWh). Z 78,2 TWh rabe primarne energije leta 2016 sicer ostajamo v okvirih indikativnega 

cilja za to leto, vendar pa se je raba primarne energije glede na leto prej povečala za 5 %. 

Povečevanje s takšnim trendom tudi v prihodnje bi pomenilo, da bi ciljno vrednost 82,9 TWh za 

leto 2020 presegli že v letu 2018! Vzrok povečanja rabe primarne energije je 3,9-odstotno povečanje 

rabe končne energije, pri čemer je leta 2016 prišlo do povečanja rabe končne energije glede na leto 

prej prav v vseh sektorjih. Do največjega povečanja, in sicer za 5,8 %, je prišlo v sektorju prometu. 

Leta 2016 se je tako pokazalo, da lahko že kratkotrajna, a velika rast rabe končne energije v katerem 

izmed sektorjev, povzroči tudi rast rabe primarne energije. Dogajanje v sektorju prometa je zaradi 

vpliva na rabo končne in primarne energije na sploh zelo pomembno  omenjeni sektor namreč 

predstavlja kar 39 % skupne rabe končne energije, raba končne energije v tem sektorju je zelo 

spremenljiva, poleg tega pa je vpliv ukrepov učinkovite rabe energije (URE) na rabo energije v tem 

sektorju omejen. V sektorju industrije, kjer se je raba končne energije povečala za 1 %,  bo treba za 

doseganje indikativnega cilja za leto 2020 bolj razklopiti rast proizvodnje in rabo energije oziroma še 

bolj zmanjšati energetsko intenzivnost. V sektorju gospodinjstev, kjer smo bili leta 2016 ponovno 

10 % nad vrednostjo indikativnega cilja za leto 2020, pa bo treba za doseganje cilja zagotoviti 

nadaljevanje izvajanja ukrepov URE s primernim obsegom in intenzivnostjo. 

Ocena doseganja cilja rabe primarne energije za leto 2020 je bila leta 2016 neugodna, saj je v 

primerjavi z letom prej prišlo do 5-odstotnega povečanja. Povečevanje s takšnim trendom tudi v 

prihodnje bi pomenilo, da bi ciljno vrednost za leto 2020 presegli že v letu 2018! Pokazalo se je, 

kako pomembno za doseganje cilja je obvladovanje rabe končne energije, še zlasti v sektorjih, ki 

predstavljajo velik delež v skupni rabi končne energije, predvsem v prometu, pa tudi v 

gospodinjstvih in industriji.        

5. ČLEN EED – STAVBE JAVNIH ORGANOV KOT ZGLED 

Zaradi zamud pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 20142020 (OP EKP)7, cilj prenove 3 % površine stavb osrednje vlade letno, zastavljen v 

okviru 5. člena EED, tudi leta 2016 ni bil dosežen. Po podatkih projektne pisarne za energetsko 

prenovo stavb (PP-EPS) pri Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) je bilo tega leta sicer prenovljenih 

dobrih 11.000 m2 stavb osrednje vlade, kar pomeni, da je bilo izpolnjenih 16 % obveznosti za obdobje 

20142016. Da bi do leta 2020 prenovili predvidenih 164.253 m2 površin, bi morali v obdobju 

20172020 prenoviti še 152.948 m2 oz. 38.237 m2 površine letno. Zaradi izvajanja OP EKP, nekateri 

razpisi so že bili objavljeni, lahko pričakujemo izboljšanje stanje najkasneje leta 2018, vendar je 

trenutno težko oceniti, če bo to zadostovalo za zapolnitev nastale vrzeli. 

Zaradi doseganja ciljev, zastavljenih v okviru AN URE 2020 in OP EKP, pa tudi ciljev na področju 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2020, ter z namenom zagotavljanja 

kakovostne izvedbe projektov in ustvarjanja novih delovnih mest in s tem doseganja sočasnih 

gospodarskih koristi, je bistvenega pomena, da se vzpostavi čim bolj enakomerno letno dinamiko 

prenove stavb javnih organov in ostalih stavb javnega sektorja.    

7. ČLEN EED – SISTEMI OBVEZNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

Prihranki v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih 

za dobavitelje električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem 

(zavezanci), in alternativnega ukrepa, to je programa spodbud, ki jih za ukrepe URE in obnovljive vire 

energije (OVE) namenja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad), iz sredstev, zbranih s 

                                                           
7
  http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf  

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf


 

prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti8, so leta 2016 znašali 

283,7 GWh9, od tega so jih zavezanci dosegli 62 % oz. 176,8 GWh, Eko sklad pa 106,9 GWh, in so 

predstavljali samo 65 % cilja za to leto, ki je bil 439 GWh6 končne energije. Cilj za leto 2016 v okviru 

7. člena EED in skladno z AN URE 2020 tako ni bil dosežen. Tudi na kumulativni ravni cilj ni bil 

dosežen, saj je bilo s prihranki iz obdobja 20142016 doseženih samo 34,5 % skupne kumulativne 

vrednosti 12.209 GWh6 za obdobje 20142020 namesto načrtovanega 60-odstotnega deleža. Da bi 

dosegli zastavljeni kumulativni cilj za obveznost iz 7. člena EED, bi morali v obdobju 20172020 

doseči 799 GWh prihranka energije na leto!   

Že drugo leto zapored so sicer prihranki, doseženi v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov 

končne energije za zavezance, presegli obveznost. Namesto potrebnih 176,8 GWh prihranka energije 

jih je bilo doseženih 327,7 GWh, ker pa lahko zavezanci presežne prihranke uveljavljajo za doseganje 

svojih obveznosti v naslednjih treh letih, z njimi seveda ni mogoče zapolniti vrzeli, ki nastaja pri 

doseganju obveznosti z  alternativnim ukrepom. Z njim je bilo namreč leta 2016 doseženih le 

106,9 GWh prihranka energije, kar kljub 4,4-odstotnemu povečanju glede na leto prej še vseeno 

predstavlja samo 40,8 % zastavljenega cilja 262 GWh prihranka energije na leto.    

Za doseganje načrtovanih učinkov alternativnega ukrepa, in s tem tudi zmanjšanja rabe končne 

energije in emisij TGP v gospodinjstvih, je treba nujno zagotoviti izvajanje ukrepov za spodbujanje 

URE in OVE preko Eko sklada v načrtovanih okvirih, še posebej ob dejstvu, da je v ta namen 

zagotovljenih dovolj sredstev, in izvajanje ob tem nadgraditi s primernimi podpornimi ukrepi 

(ciljno usmerjeno ozaveščanje in informiranje, razvoj in vpeljeva novih finančnih instrumentov za 

stanovanjski sektor itd.). 

V okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije je bilo leta 2016 že vzpostavljeno 

spremljanje doseženih prihrankov energije, zmanjšanja emisije CO2 in povečanja proizvodnje OVE 

po ukrepih in sektorjih. V prihodnje bo treba izboljšati kakovost tako pridobljenih podatkov in  

vzpostaviti nadzor nad poročanimi prihranki energije, in sicer je treba preverjati ali je k realizaciji 

doseženih prihrankov dejansko prispevalo posredovanje zavezancev. Vsakoletno je treba tudi 

preverjati, ali je trenutni signal, ki ga kaže analiza sheme za posamezno leto, ustrezen – leta 2016 je 

bilo skoraj tri četrtine vsega prihranka doseženega z zgolj dvema ukrepoma (uvedba sistema 

upravljanja energije, dodajanje aditiva pogonskemu gorivu). Priporočljivo bi bilo vzpostaviti tudi 

kontinuirano posodabljanje metod za izračun prihrankov in pripraviti priročnik z orodji, ki bi 

zavezancem olajšal izračunavanje doseženih prihrankov. 

ZMANJŠANJE RABE KONČNE ENERGIJE, DOLOČENO Z METODO OD SPODAJ NAVZGOR 

V tem poročilu se v okviru pregleda rabe končne energije spremlja tudi doseganje prihranka 

končne energije zaradi izvajanja ukrepov, predvidenih v AN URE 2020, po posameznih sektorjih, 

kar je pomembno tako s stališča spremljanja učinkovitosti nacionalnih programov izvajanja 

ukrepov URE in izrabe OVE ter doseganja ciljev na področju zmanjševanja emisij TGP, in s tem 

boljšega usmerjanja ukrepov, kot tudi s stališča ugotavljanja vzrokov morebitnih odstopanj od 

predvidenega cilja AN URE 2020 na ravni rabe primarne energije.    

Leta 2016 so prihranki končne energije po sektorjih, izračunani z metodo od spodaj navzgor (BU)10, 

znašali 447,1 GWh ali 22 % manj kot leto prej. Kar 30 % teh prihrankov je prispeval ukrep uvajanja 

                                                           
8
 Prispevek za energetsko učinkovitost plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja 

ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. 
9
  Podatki še niso dokončni. 

10
 Bottom-up 



 

sistemov upravljanja z energijo, nadaljnjih 22 % pa ukrep dodajanja aditiva pogonskemu gorivu, 

oboje v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Zaradi povečanja rabe 

končne energije v letu 2016, lahko zaključimo, da bi bilo povečanje brez izvajanja ukrepov še nekoliko 

večje, in sicer 4,7- namesto 3,9-odstotno. Z upoštevanjem prihranka primarne energije, gre za 

prihranke, dosežene v okviru podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz OVE in v 

soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), so znašali skupni prihranki 

energije leta 2015 2 TWh, leta 2016 pa 1,9 TWh na leto oz. 4,2 % manj kot leto prej. Pri izračunu 

prihrankov z metodo BU so bile upoštevane metode iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov 

energije11. 

                                                           
11

  Ur.l. RS, št. 67/15 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730


 

2 CILJ POVEČANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI – 3. ČLEN EED 

2.1 Raba primarne energije 

Skladno s 3. členom EED si je Slovenija v okviru AN URE 2020 zastavila cilj izboljšanja 

energetske učinkovitosti do leta 2020 tako, da raba primarne energije leta 2020 ne bo 

presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). 

 

 
Slika 1: Gibanje rabe primarne energije po EED v primerjavi s ciljem za leto 2020 v obdobju 2000–2016 

V obdobju 2010-2015 se je raba primarne energije zmanjšala za 11,5 % in je bila leta 2015 10 % pod 

ciljno vrednostjo za leto 2020, Slika 1. Leta 2016 se je trend obrnil – raba primarne energije se je 

glede na leto prej povečala za več kot 5 % in je tako za ciljem zaostajala le še 6 %. Če bi se povečanje 

tudi v prihodnje nadaljevalo s takšnim trendom, bi ciljno vrednost presegli že v letu 2018! 

Trend gibanja rabe primarne energije je, z nekaj odstopanji, približno usklajen s trendom gibanja rabe 

končne energije (poglavje 2.2) – kadar se zmanjšuje rabe končne energije se običajno zmanjšuje tudi 

raba primarne energije in obratno, zato lahko že kratkotrajna, a velika rast rabe končne energije v 

katerem izmed sektorjev, povzroči tudi rast rabe primarne energije. Leta 2016 se je raba končne 

energije tako povečala za 3,9 %, raba primarne energije pa celo za 5 %, Tabela 1. Leto prej trend 

gibanja rabe primarne energije sicer ni bil usklajen s trendom gibanja rabe končne energije, kljub 

povečanju rabe končne energije za 2,3 % se je raba primarne energije glede na leto prej namreč še 

vseeno zmanjšala za 1,8 %. Razlog je v tem, da je leta 2015 glede na leto prej v sektorju transformacij, 

torej pri proizvodnji električne energije in toplote, prišlo do zmanjšanja izgub za dobro desetino, in 

sicer predvsem na račun zaprtja TET in izboljšanja izkoristka pri proizvodnji električne energije v TEŠ 

(začetek delovanja bloka 6 in zmanjšanje obratovanja blokov 4 in 5).      
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2.2 Raba končne energije 

Slovenija si je v okviru AN URE 2020 na ravni rabe končne energije zastavila indikativni cilj, da 

skupna raba končne energije v letu 2020 ne bo presegla 59,52 TWh. 

 

 
Slika 2: Gibanje skupne rabe končne energije v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 

v obdobju 2000–2016 

Raba končne energije se je v obdobju 2016-2010 sicer zmanjšala za 2,5 % in je bila leta 2016 5 % pod 

ciljno vrednostjo za leto 2020, Slika 2, vendar pa se je po zmanjševanju v obdobju 20122014 raba 

končne energije v letih 2015 in 2016 povečala za več kot 6 %. V letu 2016 je prišlo do povečanja rabe 

končne energije prav v vseh sektorjih, do največjega povečanja, in sicer za 5,8 % v sektorju prometu, 

Tabela 1. Tudi absolutno gledano se je raba končne energije najbolj povečala v prometu, in sicer za 

1,2 TWh (kar je 56,8 % povečanja) sledijo mu gospodinjstva z 0,4 TWh (20 %). Če bi se raba končne 

energije tudi v prihodnje povečevala s trendom iz zadnjega leta, bi indikativno ciljno vrednost 

presegli že v letu 2018! 

Tabela 1: Doseganje ciljev povečanja energetske učinkovitosti v okviru AN URE 2020 v letu 2016 

Raba energije [GWh] 2014 2015 2016 2016 - 2015 2020
12

 

Raba primarne energije po EED 75.891 74.512 78.247 5,0% 82.864 

Raba končne energije 53.328 54.544 56.661 3,9% 59.525 

Raba končne energije – industrija
13

 14.278 14.272 14.409 1,0% 15.206 

Raba končne energije – promet 21.150 20.926 22.130 5,8% 25.593 

Raba končne energije – gospodinjstva 11.831 12.920 13.345 3,3% 12.103 

Raba končne energije – storitveni sektor
14

 6.069 6.426 6.777 5,5% 6.624 

Na skupno rabo končne energije torej vpliva raba energije po posameznih sektorjih. Že od leta 2007 

naprej predstavlja največji delež v skupni rabi sektor prometa, leta 2016 je bil ta delež 39-odstotni in 
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 Cilji za rabo končne energije so indikativni.  
13

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo – področji C in F iz standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008).  
14

  V energetski bilanci so to drugi porabniki. 
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dobrih 11 odstotnih točk višji kot leta 2000, Slika 3. Raba končne energije v prometu ima zato še 

posebej velik vpliv na skupno rabo končne energije, kar se je leta 2016 tudi pokazalo. Poleg tega je 

vpliv ukrepov URE na rabo energije v tem sektorju zelo omejen. Ostali sektorji so v deležu leta 2016 

predstavljali: industrija 25 %, gospodinjstva 24 % in storitve 12 %. V obdobju 20002016 se je delež v 

rabi končne energije najbolj zmanjšal v industriji, za 6 odstotnih točk, najmanj, za skoraj 2 odstotni 

točki pa v gospodinjstvih. 

 
Slika 3: Deleže rabe končne energije po posameznih sektorjih v skupni rabi v obdobju 2000–2016 

PRIHRANKI KONČNE ENERGIJE 

Pri pregledu prihrankov končne energije po posameznih sektorjih15, Slika 4, lahko ugotovimo naslednje: 

 Prihranki energije v industriji so se leta 2016 glede na prejšnja leta precej povečali, in sicer 

predvsem na račun ukrepa uvajanja sistemov upravljanja z energijo v okviru izvajanja sheme 

obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance (poglavje 4.1), ki je prispeval 

skoraj tri četrtine vseh prihrankov. Prihranka končne energije v industriji v letu 2015 zaradi 

pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov po sektorjih ni bilo mogoče oceniti. 

 V prometu so bili prihranki leta 2016 polovico manjši kot leto prej. Velika večina prihranka je bila 

v obeh letih dosežena z ukrepom dodajanja aditiva pogonskemu gorivu v okviru izvajanja sheme 

obveznega doseganja prihrankov končne energije. 

 Prihranki energije v gospodinjstvih so se leta 2016 glede na leto prej povečali za 14 %, vendar so 

bili s tem še vedno 30 % pod vrednostjo prihrankov v letu 2013 oz. malo pod ravnijo prihrankov iz 

leta 2012. 

 V zasebnem storitvenem in javnem sektorju so bili prihranki končne energije leta 2016 

minimalni. V obeh sektorjih so bili prihranki doseženi samo v okviru sheme obveznega doseganja 

prihrankov končne energije, projekti v okviru OP EKP pa se zaradi zamude pri črpanju sredstev še 

niso izvajali. Prihranka končne energije v zasebnem storitvenem sektorju v letu 2015 zaradi 

pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov po sektorjih ni bilo mogoče oceniti. 

 Skupen prihranek končne energije16 se je leta 2016 glede na leto prej zmanjšal za 22 %, vendar je 

bil glede na leto 2014 večji za kar 44 %, glede na leto 2013 pa za 16 %. V obeh letih v strukturi 
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 Za leto 2016 podatki še niso dokončni. 
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prihrankov prevladujeta dva ukrepa. Prvi je dodajanje aditiva pogonskemu gorivu, ki je leta 2015 

prispeval 195,5 GWh oz. 34 %, leto kasneje pa 98,7 GWh oz. 22 % vseh prihrankov, drugi pa 

uvajanje sistemov upravljanja z energijo, ki je leta 2015 prispeval 98,3 GWh oz. 17 %, leta 2016 pa 

132,3 GWh oz. 30 % vseh prihrankov. Z vsemi ostalimi ukrepi je bilo tako leta 2015 doseženo 

zmanjšanje rabe končne energije za 281,5 GWh, leta 2016 pa za 216,1 GWh.             

 

 
Slika 4: Prihranki končne energije po sektorjih in skupno v obdobju 2011–2016

15,16,17
 

Če je zmanjšanje rabe končne energije z ukrepi URE in OVE v zmanjšanju rabe končne energije v 

energetski bilanci leta 2013 predstavljajo 32 %, leto kasneje pa 12 %, lahko za leti 2015 in 2016 

zaključimo le, da bi bilo povečanje rabe končne energije brez izvajanja ukrepov še nekoliko večje, in 

sicer bi bilo leta 2015 3,4- namesto 2,3-odstotno, leta 2016 pa 4,7- namesto 3,9-odstotno.   

Spremljanje prihrankov energije, doseženih z izvajanjem ukrepov URE in OVE v okviru različnih 

programov, seveda samo deloma pojasnjuje gibanje rabe končne energije in s tem doseganje 

zastavljenih ciljev. Na rabo končne energije namreč poleg izvajanja ukrepov v okviru različnih 

programov (npr. Eko Sklad, OP ROPI oz. OP EKP, shema obveznega doseganja prihrankov končne 

energije…) vplivajo tudi učinki ukrepov, ki jih fizične in pravne osebe izvajajo samoiniciativno, ter 

avtonomni tržni mehanizmi, klimatski pogoji, obseg gospodarskih aktivnosti in drugi zunanji dejavniki.  
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 V skupnem prihranku končne energije za leto 2015 je vključenih tudi 205,1 GWh prihranka, doseženega v industriji in 
storitvenem sektorju, in 5,1 GWh prihranka, doseženega z ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti daljinskega 
ogrevanja, oboje v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, kjer natančnejša sektorska porazdelitev 
prihrankov ni znana. 

17
 Prihranka končne energije v industriji in storitvenem sektorju v letu 2015 zaradi pomanjkanja podatkov o izvajanju ukrepov 
po sektorjih ni bilo mogoče oceniti. 

Industrija Promet Gospodinjstva
Zasebni

storitveni
sektor

Javni sektor Skupaj

2011 16,1 0,03 114,0 14,1 0,0 144,2

2012 22,9 0,21 175,8 9,6 16,4 224,9

2013 24,7 0,16 233,5 32,5 92,6 383,5

2014 30,7 0,13 166,9 72,5 39,6 309,8

2015 196,2 143,3 25,6 575,3

2016 179,1 99,8 163,5 2,5 2,2 447,1
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2.2.1 Raba končne energije v industriji 

Slovenija si je v okviru AN URE 2020 na ravni rabe končne energije v industriji zastavila 

indikativni cilj, da skupna raba končne energije v industriji v letu 2020 ne bo presegla 

15,21 TWh. 

 

 
Slika 5: Gibanje rabe končne energije v industriji v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 

v obdobju 2000–2016 

Raba končne energije v industriji narašča že vse od leta 2013, in sicer se je v obdobju 2013-2016 

povečala za 3,7 %. Leta 2016 se je raba končne energije v industriji povečala za 1 % glede na leto prej 

in je bila 5 % pod ciljno vrednostjo za leto 2020, Slika 5. Tudi ob nadaljevanju takšnega trenda bi bili 

leta 2020 še vedno 2 % pod ciljem. Ob rasti, primerljivi s tisto leta 2014, bi leta 2020 indikativni cilj 

presegli za slabih 6 %. Zaradi naraščanja rabe končne energije je trend doseganja indikativnega cilja 

v industriji trenutno neugoden.  

Pregled izvajanja ukrepov v industriji18 

Izmed šestih ukrepov, namenjenih industriji, so se v obdobju 20152016 izvajali samo trije in še ti 

deloma, samo s podporo kreditov Eko sklada in v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov 

končne energije za zavezance (poglavje 4.1). Uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji 

(ukrep I.3) s finančnimi spodbudami ni bilo podprto, zadnje finančne spodbude v okviru OP ROPI so 

bile za učinkovito rabo električne energije (ukrep I.1) porabljene leta 2013, za ostale ukrepe (ukrep 

I.2) pa leta 2015. Za leto 2015 ocena doseženih prihrankov energije ni možna, za leto 2016 pa so bili 

prihranki, doseženi v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov energije, ocenjeni na 

179,1 GWh, od tega skoraj tri četrtine v okviru ukrepa I.3. Industriji je sicer na splošno namenjen zelo 

omejen obseg programov za URE, prišlo pa je tudi do zamud pri črpanju finančnih sredstev v okviru 

OP EKP. 
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 Pregled izvajanja ukrepov je za nekatere ukrepe delno, za nekatere ukrepe pa v celoti povzet po poročilu Strokovne 
podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef 
Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017.  
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Ukrep I.1 – Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije 

Razen kreditov Eko sklada, za katere pa v zadnjem času v industriji ni bilo večjega zanimanja, 

posebnih finančnih spodbud za učinkovito rabo električne energije v obdobju 20152016 ni bilo, so 

se pa nekateri ukrepi za zmanjšanje rabe električne energije (npr. energetsko učinkovita razsvetljava, 

energetsko učinkoviti gospodinjski aparati, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev in 

frekvenčnih pretvornikov…) izvajali v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. 

Za leto 2015 ocena tako doseženih prihrankov ni mogoča, saj podatki o izvajanju in učinkih ukrepov 

po posameznih sektorjih niso razpoložljivi, leta 2016 pa je bilo doseženega za 8,6 GWh prihranka 

električne energije19.   

 

Ukrep I.2 – Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v (industriji in) storitvenem 

sektorju ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in v SPTE 

V okviru ukrepa I2 je bilo leta 2015 izvedenih še nekaj projektov, ki so bila podprti s sredstvi iz 

Kohezijskega sklada20. Z njimi je bilo tega leta doseženih 1,1 GWh prihranka energije. Za oceno 

prihranka, doseženega s krediti Eko sklada, ni na razpolago dovolj podatkov, enako pa velja tudi za 

ukrepe, izvedene v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, v letu 2015. Za 

leto 2016 so ti prihranki ocenjeni na 39 GWh.   

 

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

Finančnih spodbud za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji ni, se pa ukrep izvaja v 

okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Zaradi pomanjkanja ustreznih 

podatkov, prihranka, doseženega s tem ukrepom leta 2015, ni mogoče oceniti, leta 2016 pa so ti 

prihranki znašali 131,5 GWh.   

 

Ukrep I.4 – Spodbude za URE in OVE v malih in srednjih podjetjih   

Ukrep se v obdobju 20152016 ni izvajal. Sredstva za ta ukrep so načrtovana v okviru OP EKP.  

 

Ukrep I.5 – Finančne spodbude za demonstracijske projekte  

Ukrep se v obdobju 20152016 ni izvajal. Sredstva za ta ukrep so načrtovana v okviru OP EKP. 

 

Ukrep I.6 – Prostovoljni sporazumi z industrijo  

Ukrep se v obdobju 20152016 ni izvajal. 

 

 

  

                                                           
19

 Upoštevani so ukrepi, ki zmanjšujejo samo rabo električne energije. Ukrepi, ki lahko prispevajo tako k zmanjšanju rabe 
električne energije kot tudi toplote, pa o tej delitvi ni natančnih podatkov, so upoštevani pri ukrepu I.2.   

20
 Javni razpisi za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (KNLB) in za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB).   



 

2.2.2 Raba končne energije v prometu 

Slovenija si je v okviru AN URE 2020 na ravni rabe končne energije v prometu zastavila 

indikativni cilj, da skupna raba končne energije v prometu v letu 2020 ne bo presegla 

25,59 TWh. 

 

 
Slika 6: Gibanje rabe končne energije v prometu v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 

v obdobju 2000–2016 

Raba končne energije v prometu je spremenljiva – v obdobju 20122015 se je zmanjšala za 8 %, nato 

pa se je v zadnjem letu povečala za skoraj 6 %, s čimer sicer še vedno ostaja za 3,5 TWh oz. 13,5 % 

pod indikativnim ciljem za leto 2020, Slika 6, vendar bi ob trenutnem trendu povečevanja to ciljno 

vrednost presegli leta 2019. Trend doseganja indikativnega cilja v prometu je zaradi povečanja rabe 

končne energije leta 2016 in omejenega vpliva na rabo energije trenutno neugoden! 

Pregled izvajanja ukrepov v prometu21 

V prometu se v okviru petih glavnih ukrepov izvaja veliko številko različnih instrumentov. Spremljanje 

izvajanja teh instrumentov še ni povsod zadovoljivo vzpostavljeno, poleg tega pa so učinki, ki jih ima 

izvedba teh instrumentov na rabo energije in emisije TGP, pogosto težko merljivi.  Prihranki energije v 

prometu, doseženi leta 2015, so znašali 196,2 GWh, leto kasneje pa so bili z 99,8 GWh za polovico 

manjši22. Velika večina teh prihrankov je bila v obeh letih dosežena z ukrepom dodajanja aditiva 

pogonskemu gorivu v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance 

(poglavje 4.1).    
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 Pregled izvajanja ukrepov je za nekatere ukrepe delno, za nekatere ukrepe pa v celoti povzet po poročilu Strokovne 
podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef 
Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017.  

22
 Za leto 2016 niso upoštevani prihranki energije, doseženi s krediti Eko sklada, saj končni podatki o doseženem prihranku 
energije še niso na razpolago. 
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Ukrep P.1 – Spodbujanje trajnostnega prometa na splošno 

Ukrep predstavlja sklop instrumentov, ki obsega: 

 Celostne prometne strategije občin  na podlagi razpisa MzI za izdelavo celostnih prometnih 

strategij (CPS) občin, objavljenega leta 2015, je nepovratne spodbude prejelo 62 občin. CPS bodo 

zaključene sredi leta 2017. 

 Ukrepi upravljanja mobilnosti / Spodbude za uporabo sodobnih tehnologij za učinkovito 

upravljanje mobilnosti   v letih 2015 in 2016 ni bilo izvedenih večjih ukrepov upravljanja 

mobilnosti z izjemo razpisa za pripravo CPS. 

 Spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov  dogovor o 

ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, podpisan s 

strani Vlade RS in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 10. 11. 2015, je predvideval, da se 

bo do konca leta 2016 v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev drugače uredilo povračilo 

stroškov prevoza na delo in z dela. Do drugačne ureditve zaenkrat še ni prišlo. 

 Promocija ukrepov trajnostne mobilnosti / informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti  ukrepa 

se ne spremlja sistematično. Promocijske aktivnosti potekajo v okviru projekta IJPP in drugih 

projektov. 

 Postopno zmanjševanje subvencij fosilnim gorivom  ukrep se ne izvaja. Subvencije za promet, 

ki so v nasprotju z okoljskimi cilji, se povečujejo. 

 Trajnostna mobilnost v okviru prostorskega načrtovanja  v pripravi je Strategija prostorskega 

razvoja Slovenije (SPRS). Vključitev ciljev prehoda v nizkoogljično družbo (NOD) v prostorsko 

politiko je eden od ciljev procesa priprave dokumenta. Ustanovljena je bila tudi fokusna skupina 

za prehod v NOD. 

 Koordinacija razvoja trajnostne mobilnosti  v okviru MzI je bila vzpostavljena služba za 

trajnostno mobilnost in prometno politiko. Vlada RS je leta 2015 ustanovila tudi 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), ki je bila 

sprejeta v sredini leta 2017. Nadgradnja Strategije razvoja prometa glede trajnostne prometne 

politike poteka po segmentih, celostne nadgradnje ukrepov trajnostne mobilnosti za zmanjšanje 

potreb po mobilnosti, za regionalno povezovanje, uvajanje novih storitev, davčne ukrepe, mehke 

ukrepe, demonstracijske projekte idr. pa ni. 

    

Ukrep P.1a – Spodbujanje javnega potniškega prometa 

V okviru ukrepa P.1a je glavni cilj povečanje uporabe javnega potniškega prometa z izboljšanjem 

njegove kakovosti in dostopnosti. Število potniških kilometrov v javnem potniškem prometu se je 

leta 2015 glede na leto prej sicer povečalo za 2 % in je bilo ocenjeno na 1.462 milijonov, vendar je 

bila vrednost še vedno 6 % manjša kot leta 2011. Železniški promet je pri tem predstavljal 48 %. 

Ukrep sicer predstavlja sklop instrumentov, ki obsega: 

 Subvencioniranje prevozov v javnem potniškem prometu  z zadnjo spremembo Zakona o 

prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F, Ur. l. RS, 92/15) so bile uveljavljene spremembe, ki urejajo 

subvencije za prevoze za dijakov, študentov in udeležence izobraževanja odraslih. Ukrep se izvaja. 

 Koncesije za izvajanje gospodarske javne službe potniškega prometa  z zadnjo spremembo 

Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F, Ur. l. RS, 92/15) so bile uveljavljene spremembe, 

ki urejajo podaljšanje koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa 

do najkasneje 2. 12. 2019. 



 

 Sistem Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP)  v letu 2016 se je bila uvedena enotna 

(multimodalna, multioperaterska) elektronska vozovnica za dijake in študente. Načrtovane so 

spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bodo urejale področja 

evidenc za terminske vozovnice, ustanovitev upravljavca IJPP, multioperativnosti enotnih 

vozovnic ter povezav med mestnim prometom in sistemom enotne vozovnice. 

 Drugi ukrepi upravljanja mobilnosti za izboljšanje storitev JPP  spremembe in dopolnitve 

Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F, Ur. l. 92/15) so uvedle možnost organizacije 

prevozov na klic. Načrtovane so spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, 

ki bodo urejale področje sofinanciranja javnega prevoza s strani lokalnih skupnosti v primerih 

povečanja standarda dostopnosti in podaljšanja mestnih linij izven naselij. 

 Spodbude za ureditev infrastrukture za javni potniški promet in spodbujanje multimodalnosti  

zaključeni so bili sistemi P+R sofinancirani s sredstvi Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 

2007-2013. 

    

Ukrep P.2 – Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa 

Eden izmed pokazateljev trajnostnega tovornega prometa je delež opravljenega tovornega 

prometa po železnicah v skupnem tovornem prometu v Sloveniji. Tonski kilometri v železniškem 

prometu so leta 2015 predstavljali četrtino vseh prevoženih tonskih kilometrov, kar je 1 odstotno 

točko manj kot leto prej. Leta 2011 je bil ta delež 23-odstotni. Cestni blagovni prevoz se od leta 2014 

povečuje in je leta 2015 znašal že 10.527 mio tkm s čimer je presegel raven iz leta 2011. Ukrep 

predstavljata naslednja dva instrumenta: 

 Izboljšanje učinkovitosti cestnega tovornega prometa  uvedba elektronskega cestninjenja 

tovornjakov poteka, vozniki naj bi ga začeli uporabljati v začetku leta 2018. 

 Drugi ukrepi za spodbujanje somodalnosti  ukrepi so načrtovani v okviru Resolucije o 

nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 

(RENPRP30, Ur. l. 75/16). 

    

Ukrep P.3 – Spodbujanje izboljšanja učinkovitosti vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv z 

nizkimi emisijami CO2 

Ukrep predstavlja sklop instrumentov, ki obsega: 

 Finančne spodbude za vozila z nizkimi emisijami  tudi leta 2016 so lahko občani v okviru 

pozivov Eko sklada pridobili kredite za nakup okolju prijaznih vozil in nepovratna sredstva za 

nakup električnih vozil. S subvencijami je bil podprt nakup 99 vozil, s čimer je bilo doseženo 

zmanjšanje rabe energije za 346,3 MWh, kredite pa je pridobilo 140 vlagateljev, zanje končni 

podatki o doseženem prihranku energije še niso na razpolago. Pravne osebe so v istem obdobju 

pridobile nepovratna sredstva Eko sklada za nakup 108 električnih vozil, s katerimi je bilo 

doseženih 480,2 MWh prihranka energije, s spodbudami pa je bil podprt tudi nakup 15 vozil za 

javni potniški promet iz emisijskega razreda EURO VI.    

Prihranki energije v prometu so bili leta 2016 doseženi tudi z izvajanjem ukrepov v okviru sheme 

obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance. Skupaj je bilo doseženega za 99,3 

GWh prihranka energije, kar je skoraj polovico manj kot leto prej, ko je ta prihranek znašal 

195,5 GWh. Večina prihranka je bila dosežena z ukrepom dodajanja aditiva pogonskemu gorivu, 

preostanek pa  z nakupom energetsko učinkovitih pnevmatik. 

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

vozila in drugih dajatev  stopnja davka na motorna vozila je odvisna od emisij CO2 od leta 2010. 



 

Ukrep se izvaja brez sprememb. Načrtovano je, da bodo spremembe uvedene tudi pri oblikovanju 

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

vozila. Dajatev se ne plačuje za električna vozila, drugače se ukrep ne izvaja. 

 Informacije o rabi goriva za vozila in označevanje pnevmatik  ukrep se izvaja brez sprememb. 

 Spodbujanje varčne vožnje  poteka 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). Ukrep je pomemben, stroškovno učinkovit in se premalo 

izkorišča. 

 Finančne spodbude za infrastrukturo za alternativna goriva in elektromobilnost  v OP EKP so 

načrtovane finančne spodbude za 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. V letu 2016 so bila razpisana tudi posojila Eko sklada za 

postavitev polnilnih postaj za električna vozila in za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin. 

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

se ne izvaja. Subvencije za tovorna vozila bi bile možne le za nadstandarda vozila EURO 7, ki pa jih 

še ni v redni proizvodnji. 

 Zeleno javno naročanje  nova Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. 51/17) razširja zeleno 

javno naročanje na področju prometa na tovornjake za zbiranje odpadkov pri vozilih in na 

prometno signalizacijo pri razsvetljavi. Podporne aktivnosti na tem področju naj bi bile 

opredeljene v novem Načrtu aktivnosti ministrstev in vladnih služb za prehod v zeleno 

gospodarstvo (NAMVS). 

 

Ukrep P.4 – Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa 

Ukrep predstavljata naslednja dva instrumenta: 

 Spodbujanje izgradnje kolesarske infrastrukture  v letih 2015 in 2016 ni bilo izvedenih večjih 

projektov za spodbujanje izgradnje kolesarske infrastrukture. Zaključeni so bili projekti, 

financirani v prejšnji finančni perspektivi. 

 Spodbujanje izgradnje infrastrukture za pešce  občine pripravljajo ukrepe v okviru celostnih 

prometnih strategij. MzI pripravlja projekt spodbujanja hoje. 

 

Ukrep P.5 – Zagotovitev finančnih sredstev za obdobje 2014–2020 za razvoj železniškega prometa 

Leta 2015 so se na tem področju še izvajali nekateri projekti, sofinancirani s sredstvi iz kohezije v 

finančni perspektivi 20072013. V okviru OP EKP sta načrtovana dva projekta izgradnje železniške 

infrastrukture za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada, trije projekti pa so v pripravi za 

financiranje iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Priprava projektov poteka počasneje, kot je 

bilo načrtovano. 

 

 

 

  



 

2.2.3 Raba končne energije v gospodinjstvih 

Slovenija si je v okviru AN URE 2020 na ravni rabe končne energije v gospodinjstvih zastavila 

indikativni cilj, da skupna raba končne energije v gospodinjstvih v letu 2020 ne bo presegla 

12,10 TWh. 

 

 
Slika 7: Gibanje rabe končne energije v gospodinjstvih v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 

v obdobju 2000–2016
23

 

Raba končne energije v gospodinjstvih se je v obdobju 20102014 zmanjšala za 23 %, nato pa se je v 

obdobju 20142016 spet povečala za skoraj 13 %. Pod ciljno vrednostjo za leto 2020 je bila samo leta 

2014, leta 2016 pa je bila nad indikativnim ciljem za 1,2 TWh oz. dobrih 10 %, Slika 7. Če rabo končne 

energije v gospodinjstvih za ogrevanje iz energetske bilance SURS v obdobju 2010-2016 uravnotežimo 

s številom stopinjskih dni za Slovenijo po podatkih EUROSTAT24, ugotovimo, da je bilo veliko 

zmanjšanje rabe končne energije leta 2014 v veliki meri posledica mile zime, podobno kot je bila 

velika raba končne energije leta 2010 posledica zelo mrzle zime. Po statističnih podatkih je bilo v 

obdobju 20102016 doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 13,5 %, ob upoštevanju klimatskih 

pogojev pa je bilo to zmanjšanje samo 7,5-odsotno25. Trend doseganja indikativnega cilja v 

gospodinjstvih je trenutno izrazito neugoden, saj smo leta 2016 od njega še celo oddaljili! 

 

 

                                                           
23

 Raba končne energije (z upoštevanjem HDD) je raba končne energije, ki je zaradi upoštevanja klimatskih pogojev 
uravnotežena s številom stopinjskih dni za Slovenijo po podatkih EUROSTAT.  

24
 Po EUROSTAT podatkih (http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data) je število stopinjskih dni za Slovenijo v obdobju 

20102016 v povprečju znašalo 2.765 K*dan/leto. Leta 2014 je temperaturni primanjkljaj znašal 2.342 K*dan/leto, kar je 
15,3 % manj od tega povprečja. 

25
 Gre za enostavno oceno pri kateri je lahko vpliv klimatskih pogojev zaradi upoštevanja EUROSTAT podatkov o 
temperaturnem primanjkljaju nekoliko precenjen. 
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Pregled izvajanja ukrepov v gospodinjstvih26 

Ukrepi za URE in izrabo OVE v gospodinjstvih se izvajajo. Leta 2015 je bilo, vključno s prihranki, 

doseženimi v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance (poglavje 

4.1), zmanjšanje rabe energije v gospodinjstvih ocenjeno na 143,3 GWh, leta 2016 pa na 163,5 GWh, 

kar je 14 % več. Kljub temu ukrepi zaostajajo za načrtovanim obsegom oz. se izvajajo samo deloma. 

Priporočila za uvedbo sprememb, ki bi, kjer je to potrebno, lahko podprle izvajanje ukrepov, so 

navedena pri posameznih ukrepih. 

      

Ukrep G.1 – Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb 

Ukrep G.2 – Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme 

Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb in energetsko učinkovite 

ogrevalne sisteme so glavni ukrep za večjo energetsko učinkovitost in izrabo OVE v gospodinjstvih. 

Finančne spodbude dodeljuje Eko sklad, in sicer za naložbe v eno- in dvostanovanjskih stavbah od 

leta 2008, v večstanovanjskih stavbah pa od leta 2009. Spodbude se od leta 2014 financirajo iz dveh 

virov: iz prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in Sklada za podnebne 

spremembe. Leta 2015 je bilo za izvajanje ukrepov URE in OVE izplačanih 17,6, leta 2016 pa 21,2 

milijonov evrov. Leta 2016 se je znesek izplačanih sredstev prvič po letu 2013 povečal, vendar še 

vedno zaostaja tako za 24,7 milijoni evrov iz leta 2013 kot tudi za načrtovanim v AN URE 2020. Leta 

2015 je bilo z nepovratnimi spodbudami doseženega 105,3 GWh prihranka končne energije, leto 

kasneje pa 19 % več oz. 125,7 GWh, Tabela 2. Glede na leto 2013 se je bistveno spremenila struktura 

prihranka – leta 2013 je bilo z ukrepi OVE doseženih kar 57 % vsega prihranka, leta 2016 pa le še slaba 

četrtina. Glede na leto 2013 se je prihranek, dosežen z ukrepi OVE, zmanjšal za 72 %, prihranek, 

dosežen z ukrepi URE, pa se je povečal za 12 %.   

Tabela 2: Prihranek končne energije dosežen s finančnimi spodbudami Eko sklada v obdobju 2011–2016 

Postavka Prihranek končne energije [MWh/leto] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skupaj 

Nepovratna sredstva        

Ukrepi OVE
27

 39.278 84.240 112.672 60.230 28.557 31.062 356.039 

Ukrepi URE
28

 55.680 66.551 84.585 68.794 76.716 94.628 446.954 

Skupaj prihranek  94.958 150.791 197.257 129.024 105.273 125.689 802.992 

Krediti        

Ukrepi OVE
27

 569 3.066 5.338 5.660 2.372 np
29

 17.005 

Ukrepi URE
28

 2.166 1.706 2.623 3.046 2.088 np 11.629 

Skupaj prihranek 2.735 4.772 7.961 8.706 4.460 np 28.634 

Skupaj finančne spodbude Eko sklada za gospodinjstva 

Skupaj prihranek 97.693 155.563 205.218 137.730 109.733 125.689 831.626 

                                                           
26

 Pregled izvajanja ukrepov je za nekatere ukrepe delno, za nekatere ukrepe pa v celoti povzet po poročilu Strokovne 
podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef 
Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017.  

27
 Ukrepi OVE obsegajo postavitev sprejemnikov sončne energije, vgradnjo kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk ter 
priključitve na sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 

28
 Ukrepi URE obsegajo vgradnjo energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin, obnovo posameznih elementov ovoja, 
celovito obnovo stavbe, prezračevanje z rekuperacijo, gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup stanovanj v pasivni 
gradnji, vgradnjo termostatskih ventilov in delilnikov toplote ter hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. 

29
 Podatki za leto 2016 še niso na razpolago. 



 

Ukrepi URE in izrabe OVE v gospodinjstvih so se izvajali tudi v okviru sheme obveznega doseganja 

prihrankov končne energije. Leta 2015 je bilo z ukrepi v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah 

doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 16,3, leto kasneje pa za 24,1 GWh.  

AN URE 2020 je obstoječa ukrepa G.1 in G.2 tudi nadgradil, in sicer s shemo povratnih sredstev, ki bi 

omogočila večjo ponudbo zelenih posojil za stanovanjski sektor, z izvajanjem demonstracijskih 

projektov, načrtovanih v okviru OP EKP (energetska prenova večstanovanjskih stavb zasebnega in 

javnega sektorja v okviru energetskega pogodbeništva ter celovita energetska prenova 

večstanovanjskih stavb po merilih skoraj ničenergijske prenove), samo v okviru ukrepa G.2 pa tudi s 

shemo podpor za proizvodnjo toplote iz OVE. Demonstracijski projekti in shema za proizvodnjo 

toplote iz OVE v letu 2016 še niso zaživeli. 

Priporočila: 

 Letni znesek izplačanih nepovratnih sredstev Eko sklada zaostaja za načrtovanim v AN URE. Tudi 

zaradi doseganja ciljev skladno s 7. členom EED  je potrebno zagotoviti čim bolj enakomerno 

izvajanje načrtovanih ukrepov v načrtovanem obsegu, analizirati ovire za izvajanje ukrepov v 

gospodinjstvih in okrepiti spremljajoče programe informiranja in ozaveščanja. Ukrep je potrebno 

dopolniti s primernimi finančnimi produkti. 

 Zaradi doseganja ciljnega deleža 25 % OVE v rabi bruto končne energije do leta 2020 

priporočamo, da Eko sklad do tega leta skladno s predlogom prenove AN OVE s svojimi 

spodbudami podpre najmanj 33 ktoe dodatne proizvodnje toplote in hladu iz OVE v 

gospodinjstvih. 

 Čim prej je potrebno začeti z izvajanjem demonstracijskih projektov, financiranih v okviru OP EKP. 

 Potrebno je zagotoviti vzpostavitev sheme podpor za proizvodnjo toplote iz OVE. 

 

Ukrep G.3 – Shema pomoči za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za ranljive skupine 

prebivalstva 

Socialno šibki občani so bili pri razpisih Eko sklada za dodeljevanje subvencij za energetsko prenovo 

večstanovanjskih stavb upravičeni do spodbude v višini 100 % priznanih stroškov naložbe. Do začetka 

leta 2017 je potekal projekt REACH (partner društvo FOCUS), v okviru katerega je bilo energetsko 

svetovanje izvedeno v 410 socialno šibkejših gospodinjstvih v Zasavju in Pomurju. Eko sklad je jeseni 

2016 v okviru mreže ENSVET začel izvajati projekt ZERO (zmanjševanje energetske revščine občanov), 

ki je deloma podprt tudi s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Izvedenih je bilo 5 obiskov 

energetskih svetovalcev na domu. 

Podpora naložbam in svetovanju ter ukrepom za spremembe vedenjskih navad v okviru energetske 

prenove gospodinjstev, ki se soočajo z energetsko revščino, je predvidena tudi v OP EKP. Za izvedbo 

ukrepov v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki je za celotno obdobje (do leta 2020) predvidenih 5 

milijonov evrov sredstev. 

Priporočilo: 

 Ukrep je bil nadgrajen v okviru predloga prenove Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb 

energetske prenove stavb. Svetovanje in druga izvedbena pomoč naj bi posebej naslovila ovire, s 

katerimi se ta ciljna skupina sooča (dostop do informacij, veščine za izvedbo ukrepov ipd.), in naj 

bi se kar najbolj naslonila na izkušnje pri nudenju pomoči tej ciljni skupini na drugih področjih. 

Zagotoviti je potrebno izvajanje ukrepa v predvidenih okvirih. 

 

 

 



 

Ukrep G.4 – Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah 

Delitev in obračun stroškov za toploto sta postala obvezna s 1. oktobrom 2011. Podatkov o tem, ali je 

bil ukrep ustrezno in v celoti izveden, ni. 

Leta 2015 je bil sprejet nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih 

in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/15), ki odpravlja nekatere anomalije, ki so 

bile opažene pri izvajanju starega pravilnika iz leta 2010. Septembra 2016 je bil nato sprejet še 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika iz leta 2015 (Ur. l. RS, št. 61/16), ki zagotavlja 

pravičnejšo delitev stroškov in spodbuja lastnike k izvajanju ukrepov URE. 

 

Ukrep G.5 – Energetsko svetovalna mreža za občane – ENSVET 

Izvajanje programa je do konca leta 2014 vodil Gradbeni inštitut ZRMK, v drugi polovici leta 2015 pa 

je vodenje in organizacijo svetovanja, tudi v skladu z Energetskim zakonom, prevzel Eko sklad. Leta 

2016 je v 49 pisarnah mreže ENSVET delovalo 70 usposobljenih neodvisnih energetskih svetovalcev, 

ki so realizirali 7.530 aktivnosti (nasveti s pisnim poročilom, e-nasveti, članki, RTV prispevki, 

predavanja, šole itd.). Svetovalci so na terenu tudi obiskali in ocenili kakovost izvedbe 41 projektov 

podprtih z nepovratnimi sredstvi Eko sklada. Vzpostavljen je bil tudi spletni portal www.ensvet.si. 

Sodelovanje v okviru sheme pomoči za ranljive skupine je opisano pri istoimenskem ukrepu z oznako 

G.3.     

Leta 2015 je bilo opravljenih 4.321, leta 2016 pa 5.746 nasvetov s pisnim poročilom. Ciljna vrednost 

krepko zaostaja za letnim programom dela, ki je predvideval 8.000 nasvetov na osnovi neposrednega 

razgovora. Z upoštevanjem, da pride do izvedbe ukrepov približno 2 leti po prejetih nasvetih, je bil 

prihranek končne energije zaradi delovanja energetsko svetovalne mreže ENSVET za leto 2015 

ocenjen na 17,3, za leto 2016 pa na 13,7 GWh, Tabela 3, kar je posledica zmanjšanja števila nasvetov 

s pisnim poročilom med letoma 2013 in 2014 za dobro petino. 

Tabela 3: Prihranek končne energije zaradi programa ENSVET v obdobju 2011–2016 

 Enota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skupaj 

Število nasvetov - 5.797 5.867 5.483 4.344 4.321 5.746 31.558 

Prihranek končne 
energije

30
 

MWh/leto 16.302 20.164 18.319 18.540 17.326 13.727 104.378 

Zmanjšanje emisije CO2 kt CO2/leto 4,25 5,26 4,78 4,83 4,52 3,58 27,21 

Priporočila: 

 V okviru načrtovane nadgradnje ENSVET so potrebne zlasti naslednje izboljšave: za večjo 

prepoznavnost mreže ENSVET je potrebno okrepiti njeno promocijo v javnosti, za boljšo dostopnost 

do energetskega svetovanja je potrebno vzpostaviti elektronsko naročanje svetovanja ter okrepiti 

nastope na sejmih in ostalih promocijskih dogodkih, kot je na primer teden energetskega 

svetovanja, pripraviti je potrebno informacijska gradiva. 

 Delovanje mreže ENSVET je smiselno okrepiti z novimi dodatnimi svetovalnimi storitvami, zlasti v 

podporo izvedbi ukrepov v večstanovanjskih stavbah. Storitve je potrebno razviti in pripraviti 

dodatna usposabljanja svetovalcev.  

 Smiselno je nadgrajevati tudi redna usposabljanja energetskih svetovalcev. 

 

                                                           
30

  Prihranek končne energije je zaradi zamika izvedbe izračunan na osnovi nasvetov, ki so bili izvedeni v obdobju 2009 -
 2012 (število nasvetov: 5.159 leta 2009, 6.381 leta 2010, 5.797 leta 2011 in 5.867 leta 2012). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2573
http://www.ensvet.si/
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2.2.4 Raba končne energije v storitvah 

Slovenija si je v okviru AN URE 2020 na ravni rabe končne energije v storitvah zastavila indikativni 

cilj, da skupna raba končne energije v storitvah v letu 2020 ne bo presegla 6,62 TWh. 

 

 
Slika 8: Gibanje rabe končne energije v storitvah v primerjavi z indikativnim ciljem za leto 2020 

v obdobju 2000–2016 

Raba končne energije v storitvah je izrazito spremenljiva, kar je posledica načina spremljanja – rabe 

končne energije v storitvah se ne spremlja, ampak se jo izračuna kot ostanek v energetski bilanci, to 

pa tudi onemogoča napovedovanje prihodnjega dogajanja. Potem, ko se je raba končne energije leta 

2014 precej zmanjšala, se je v letih 2015 in 2016 povečala, in sicer za 5,9 oz. 5,5 %. S tem se je leta 

2016 približala ravni z leta 2009 in presegla indikativni cilj za leto 2020 za 0,2 TWh oz. 3 %, Slika 8. 

Trend doseganja indikativnega cilja v storitvah je tako trenutno neugoden, saj raba končne energije 

narašča in je indikativni cilj že presegla, prihodnjega dogajanja pa, zaradi načina spremljanja, ni 

mogoče napovedati!  

Pregled izvajanja ukrepov v zasebnem storitvenem sektorju31 

V zasebnem storitvenem sektorju sta se izvajala dva izmed ukrepov, namenjenih tudi industriji, in sicer   

ukrep I.1 za zmanjšanje rabe električne energije in ukrep I.2 za druge ukrepe s področja URE in izrabe 

OVE. Kot je že pojasnjeno v poglavju o industriji (poglavje 2.2.1), sta se ukrepa v obdobju 20152016 

izvajala samo deloma, s podporo kreditov Eko sklada in v okviru sheme obveznega doseganja 

prihrankov končne energije za zavezance (poglavje 4.1). Zadnje finančne spodbude v okviru OP ROPI 

so bile za učinkovito rabo električne energije porabljene leta 2014, za ostale ukrepe pa leta 2015. Za 

leto 2015 ocena doseženih prihrankov energije ni možna, za leto 2016 pa so bili prihranki, doseženi v 

                                                           
31

 Pregled izvajanja ukrepov je za nekatere ukrepe delno, za nekatere ukrepe pa v celoti povzet po poročilu Strokovne 
podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef 
Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017.  
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okviru sheme obveznega doseganja prihrankov energije, ocenjeni na 2,5 GWh. Zasebnemu storitvenemu 

sektorju je namenjen še manjši obseg programov za URE kot industriji, pa tudi razpoložljivost 

podatkov za spremljanje učinkov izvedenih ukrepov je slaba.           

 

Ukrep I.1 – Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije 

Poleg kreditov Eko sklada, za katere pa v zadnjem času ni bilo večjega zanimanja, posebnih finančnih 

spodbud za učinkovito rabo električne energije v obdobju 20152016 ni bilo, so se pa nekateri ukrepi 

za zmanjšanje rabe električne energije (npr. energetsko učinkovita razsvetljava, energetsko učinkoviti 

gospodinjski aparati, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev in frekvenčnih pretvornikov…) 

izvajali v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije. Za leto 2015 ocena tako 

doseženih prihrankov ni mogoča, saj podatki o učinkih ukrepov po posameznih sektorjih niso 

razpoložljivi, leta 2016 pa je bilo v zasebnem storitvenem sektorju doseženo zmanjšanje rabe 

električne energije za 137 MWh32.   

 

Ukrep I.2 – Finančne spodbude za povečanje energetske učinkovitosti v (industriji in) storitvenem 

sektorju ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in v SPTE 

V okviru ukrepa I2 je bilo leta 2015 izvedenih še nekaj projektov, ki so bila podprti s sredstvi iz 

Kohezijskega sklada33. Z njimi je bilo tega leta doseženih 4,8 GWh prihranka energije. Za oceno 

prihranka, doseženega s krediti Eko sklada, ni na razpolago dovolj podatkov, enako velja tudi za 

ukrepe, izvedene v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, v letu 2015. Za 

leto 2016 so ti prihranki ocenjeni na 2,4 GWh.   

Pregled izvajanja ukrepov v javnem sektorju34 

Zmanjšanju rabe energije v javnem sektorju je v AN URE 2020 namenjenih kar 7 ukrepov, ki se vsi vsaj 

deloma tudi izvajajo. Prihranki energije, doseženi so bili v veliki večini še z zadnjimi projekti 

energetske prenove javnih stavb v okviru OP ROPI, so leta 2015 znašali 25,6 GWh, leto kasneje pa so 

bili doseženi samo v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance 

(poglavje 4.1) in jih ocenjujemo na 2,2 GWh, kar predstavlja manj kot desetino prihrankov iz leta prej. 

Zaradi zamud pri črpanju sredstev iz OP EKP, leta 2016 so bili objavljeni šele prvi razpisi za energetsko 

prenovo javnih stavb, pričakujemo ponovno povečanje prihranka energije v letih 2017 in 2018. 

Priporočila za uvedbo sprememb, ki bi, kjer je to potrebno, lahko podprle izvajanje ukrepov, so 

navedena pri posameznih ukrepih.             

 

Ukrep J.1 – Zelena javna naročila 

Leta 2017 je bila sprejeta nova Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. 51/17) s katero je zeleno 

javno naročanje postalo obvezno za 20 skupin predmetov (prej 12). Med novo dodanimi skupinami 

so tudi cestna razsvetljava in prometna signalizacija, razsvetljava v notranjih prostorih ter grelniki 

                                                           
32

 Upoštevani so ukrepi, ki zmanjšujejo samo rabo električne energije. Ukrepi, ki lahko prispevajo tako k zmanjšanju rabe 
električne energije kot tudi toplote, pa o tej delitvi ni natančnih podatkov, so upoštevani pri ukrepu I.2.   

33
 Javni razpisi za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (KNLB) in za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB).   

34
 Pregled izvajanja ukrepov je za nekatere ukrepe delno, za nekatere ukrepe pa v celoti povzet po poročilu Strokovne 
podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef 
Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017.  
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vode oziroma prostorov in hranilniki tople vode, v skupino cestnih vozil pa so bili dodani še tovornjaki 

za zbiranje odpadkov. Podporne aktivnosti na tem področju naj bi bile opredeljene v novem Načrtu 

aktivnosti ministrstev in vladnih služb za prehod v zeleno gospodarstvo (NAMVS). 

Po podatkih iz letnih statističnih poročil o oddanih javnih naročilih se sistem zelenega javnega 

naročanja postopno širi. Po letu 2015, ko se je delež naročil, v katera je bil vključen vsaj en okoljski 

vidik, sicer znižal iz 20,2 % v letu 2014 na 16,4 % vseh naročil, je ta delež v letu 2016 močno narasel, 

in sicer na 30,4 %35. 

 

Ukrep J.2 – Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb v 

javnem sektorju 

Leta 2015 so bili končani še zadnji projekti energetske prenove javnih stavb, ki so bili financirani v 

okviru OP ROPI, s katerimi je bilo doseženo zmanjšanje rabe energije za 21,9 GWh. O učinkih kreditov 

Eko sklada ni podatkov, v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije pa je bilo 

leta 2015 doseženo zmanjšanje rabe toplote za 2,8 GWh, leta 2016 pa le za 69 MWh36. 

Črpanje sredstev za energetsko prenovo javnih stavb v okviru OP EKP se je začelo z zamudo – leta 

2016 so bile razpisane nepovratne finančne spodbude za celovito energetsko prenovo stavb v lasti 

občin v skupni višini 10,6 milijonov evrov, leto kasneje je bilo za isto ciljno skupino razpisanih 17,6 

milijonov evrov. Razpisana so bila tudi sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb širšega 

javnega sektorja v lasti države v skupni višini sredstev 14,1 milijonov evrov in za stavbe ožjega 

javnega sektorja v višini 7,6 milijona evrov. 

Nepovratna sredstva za javni sektor je leta 2016 ponovno razpisal tudi Eko sklad, in sicer je pol 

milijona evrov namenjenih energetski prenovi stavb, ki so v upravljanju Ministrstva za obrambo, 6 

milijonov evrov pa občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega 

pomena. Nepovratna sredstva se pri tem zagotavljajo iz prispevka na rabo energije za povečanje 

energetske učinkovitosti. 

V okviru ukrepa J.2 je predvidena tudi izvedba demonstracijskih projektov. MzI je v letu 2016 potrdil 

tri pilotne projekte energetske prenove stavb po modelu energetskega pogodbeništva37, decembra 

2016 pa je bilo objavljeno tudi povabilo k oddaji predlogov operacij za izvedbo pilotnega projekta  

energetske prenove stavbe kulturne dediščine. Ravno tako predstavlja del ukrepa J.2 tudi ukrep 

zagotavljanja kakovosti projektov energetske sanacije stavb v javnem sektorju, ki se še ne izvaja.  

Priporočila: 

Priporočamo, da MzI v sodelovanju z MOP okrepi aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema 

zagotavljanja kakovosti energetske prenove stavb. S tem bodo naložbe v energetske prenove stavb 

dosegale boljše makroekonomske učinke, in sicer višjo dodano vrednost v dejavnosti in posledično 

podpirale zahtevnejša delovna mesta ter boljše razvojne in izvozne priložnosti za podjetja. 

Priporočamo, da se:  

 izpelje strukturiran proces sodelovanja deležnikov za oblikovanje in vzpostavitev celovitega 

sistema zagotavljanja kakovosti energetske prenove stavb; 

                                                           
35

 Vir podatkov so Statistična poročila o oddanih javnih naročilih v posameznih letih (http://www.djn.mju.gov.si/sistem-
javnega-narocanja/letna-porocila). 

36
 Gre za vse ukrepe, ki prispevajo k zmanjšanju rabe toplote, ne samo za celovito ali delno prenovo stavb. 

37
 Pilotni projekt CŠOD Dom Bohinj, pilotni projekt objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah, pilotni projekt 
energetske prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/letna-porocila
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/letna-porocila


 

 
27 

 uvede certificiranje izvajalcev in procesov ter okrepi aktivnosti na področju izobraževanja oz. 

usposabljanja; 

 zagotovi vodilno vlogo javnega sektorja z uveljavljanjem sistema kakovosti pri projektih 

energetske sanacije stavb v javnem sektorju. 

  

Ukrep J.3 – Upravljanje z energijo v javnem sektorju 

Leta 2016 je bila sprejeta Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. 52/16). 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 Republika 

Slovenija 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.  

V letu 2016 je MzI začel z izgradnjo registra, in bo prvi fazi, v letu 2017, vzpostavil sistem energetskega 

knjigovodstva za stavbe javnega sektorja za poročanje zavezancev. 

Nekaj projektov uvajanja sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju, s katerimi je bil dosežen 

prihranek energije v višini 1,7 GWh, je bilo izvedenih tudi v okviru sheme obveznega doseganja 

prihrankov končne energije. 

Priporočila: 

MzI priporočamo, da nadgradi Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju in sistem upravljanja z 

energijo v javnem sektorju tako, da skladno z zahtevami EZ-1 zagotovi stalen proces spremljanja rabe 

energije in izvajanja ukrepov v javnem sektorju ter njegovo ustrezno organiziranost, vključno z 

imenovanjem energetskih managerjev, usposabljanjem in vzpostavitvijo procesov stalnih izboljšav. 

MzI DE priporočamo tudi pripravo 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.  

 

Ukrep J.4 – Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije v javnem sektorju 

Za zmanjševanje rabe električne energije v javnem sektorju v okviru ukrepa J.4 ni bilo več na voljo 

sredstev v okviru OP ROPI, so se pa ukrepi učinkovite rabe energije izvajali v okviru sheme obveznega 

doseganja prihrankov končne energije za zavezance, zanje pa je bilo mogoče pridobiti tudi kredite 

Eko sklada z ugodno obrestno mero. Ustrezni podatki o učinkih kreditov Eko sklada niso razpoložljivi, 

zmanjšanje rabe električne energije v okviru sheme pa je leta 2015 ocenjeno na 0,9, leto kasneje pa 

na 0,5 GWh.  

 

Ukrep J.5 – Projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb 

Projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb38 je bila vzpostavljena oktobra 2015, leta 2016 

pa je začela operativno izvajati projekt Energetske prenove stavb v državni in občinski lasti v okviru 

izvajanja OP EKP. Pisarna objavlja različne dokumente v podporo celoviti energetski prenovi javnih 

stavb (npr. Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, Podrobnejše 

usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja itd.) in razpise za 

sofinanciranje energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja. Vzpostavila je tudi 

                                                           
38

 http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2348
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ntueps_april2016.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/pujpeps_februar2016_final.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/pujpeps_februar2016_final.pdf
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
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evidenco stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja ter vodi pripravo demonstracijskih projektov. 

Delovanje pisarne je financirano iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru tehnične pomoči v OP EKP.  

Priporočila: 

Priporočamo, da projektna pisarna prednostno zagotovi izvajanje naslednjih nalog:  

 vzpostavi sistem kakovosti za projekte energetske sanacije javnih stavb; 

 pripravi analize kakovosti že izvedenih projektov; 

 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. 

 

Ukrep J.6 – Podporna shema za prenovo stavbne kulturne dediščine 

Ukrep vzpostavitve sheme energetske prenove stavbne kulturne dediščine se izvaja le deloma. MzI in 

MK sta tako pripravila in konec leta 2016 objavila Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne 

dediščine, MzI pa je konec leta 2016 objavil tudi povabilo k oddaji predlogov operacij za izvedbo 

demonstracijskih projektov celovite energetske prenove javnih stavb kulturne dediščine. V prihodnje 

bo treba za prenovo stavbne kulturne dediščine zagotoviti tudi ustrezne finančne spodbude.   

Priporočila: 

Priporočamo, da Eko sklad v sodelovanju z MzI pripravi merila za določanje upravičenih stroškov za 

ukrepe energetske prenove stavb kulturne dediščine in na tej podlagi izvede razpise za ta segment 

stavb.  Priporočamo tudi, da MzI v okviru izvajanja OP EKP oblikuje ločene razpise oz. javne pozive za 

finančne spodbude za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. 

 

Ukrep J.7 – Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe 

MOP je v sredini leta 2016 oddal javno naročilo za pripravo Pregleda sistemov trajnostnih kriterijev s 

predlogom prenosa. Strokovne podlage naj bi bile pripravljene v letu 2017, nato je načrtovan prenos 

v Uredbo o zelenem javnem naročanju.  

Priporočila: 

V prihodnje bo treba zagotoviti tudi stalno dopolnjevanje trajnostnih kriterijev za stavbe. 
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3 STAVBE JAVNIH ORGANOV KOT ZGLED – 5. ČLEN EED 

5. člen EED določa, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 naprej vsako leto 

prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade ali pa sprejme alternativne 

stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske učinkovitosti 

državnih stavb. 

V letih 2014 in 2015 v stavbah, ki so bile v lasti in rabi osrednje vlade, ni bilo energetskih prenov. 

Glede na takratno evidenco stavb v lasti in uporabi osrednje vlade z uporabno tlorisno površino večjo 

kot 250 m2 (stanje 18. 4. 2014, 708.296 m2), bi moralo biti sicer letno prenovljenih 21.250 m2 površin 

oz. skupaj 42.500 m2. Leta 2016 je bilo prenovljenih 11.307 m2 površine (2 projekta), kar je slaba 

polovica predvidenih in v skladu z evidenco stavb v lasti in uporabi osrednje vlade (stanje 1. 1. 2016, 

771.608 m2) določenih ciljnih 23.148 m2
 površine stavb. Po novi evidenci stavb v lasti in uporabi 

osrednje vlade znaša sedaj površina stavb osrednje vlade 782.158 m2 (stanje 1. 1. 2017)39, zato 

obveznost pomeni, da je treba vsako leto prenoviti 23.465 m2. Skupaj bi morali tako v obdobju 

20142016 prenoviti že 70.395 m2 površin, a je bilo prenovljenih samo 16 % te vrednosti.    

Predvideni cilj obnove tako v nobenem letu obdobja 20142016 ni bil dosežen. Da bi do leta 2020 

prenovili predvidenih 164.253 m2 površin stavb osrednje vlade, bi morali v obdobju 20172020 

prenoviti še 152.948 m2, kar je 38.237 m2 površine letno. Zaradi izvajanja OP EKP (glej tudi poglavje 

2.2.4, ukrep J.2), lahko pričakujemo izboljšanje stanje najkasneje leta 2018, vendar je trenutno težko 

oceniti, če bo to zadostovalo za zapolnitev nastale vrzeli.       

 

                                                           
39

 http://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2017.htm  

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2017.htm
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_stanje_1.1.2017.htm
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4 SISTEMI OBVEZNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI – 7. ČLEN EED 

Slovenija obveznosti iz 7. člena EED izvaja v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne 

energije za zavezance in alternativnega ukrepa. Obveznost doseganja prihrankov energije je bila za 

leto 2016 za prvi ukrep določena v višini 0,5 % prodane energije v preteklem koledarskem letu40, za 

alternativni ukrep pa se višina predvidenega prihranka ne spreminja in znaša 262 GWh. 

Leta 2015 so zavezanci dosegli zmanjšanje rabe končne energije za 502,2 GWh (poglavje 4.1), Eko 

sklad pa za 102,3 GWh (poglavje 4.2), Tabela 4. Skupno je bil tako dosežen prihranek končne energije 

v višini 604,5 GWh, ker pa se presežni prihranki, doseženi v shemi obveznega doseganja prihrankov 

končne energije za zavezance, lahko prenašajo v prihodnja leta, je doseženo zmanjšanje rabe energije 

znašalo le 228,1 GWh oz. 59 % zastavljenega cilja, pri čemer so zavezanci svoj cilj dosegli v celoti, iz 

prispevka pa je bilo doseženih samo 39 % predvidnega prihranka. Na kumulativni ravni je bilo s 

prihranki iz obdobja 20142015 doseženih 22,9 % skupne kumulativne vrednosti 12.209 GWh41 za 

obdobje 20142020. V primeru, da bi bila ciljna vrednost za to leto dosežena, bi bil ta delež 42-

odstotni. 

Tabela 4: Analiza prihranka končne energije skladno s 7. členom EED v obdobju 20142016 

Prihranek končne energije [MWh/leto] 2014 2015 2016 

Shema obveznega doseganja prihrankov končne energije 

Skupaj prihranek končne energije 66.248 502.164 327.280 

Predvidena ciljna vrednost 139.220 125.720 176.800 

Alternativni ukrep – Eko sklad 

Nepovratna sredstva za občane 117.617 84.805 92.329 

Nepovratna sredstva za javni sektor 1.786 0 0 

Nepovratna sredstva za vozila 86 194 826 

Energetsko svetovanje za občane (ENSVET) 18.540 17.326 13.727 

Skupaj prihranek končne energije 138.029 102.325 106.882 

Predvidena ciljna vrednost 262.000 262.000 262.000 

7. člen EED 

Skupaj prihranek končne energije 204.277 604.489 434.162 

Skupaj prihranek končne energije z 
upoštevanjem prenosa presežka prihranka 

204.277 228.045 283.682 

Predvidena ciljna vrednost 401.220 387.720 438.800 

Delež skupnega prihranka v ciljni vrednosti 50,9 % 58,8 % 64,6 % 

Leta 2016 so zavezanci s 327,3 GWh doseženega prihranka energije (poglavje 4.1) dosegli dobro 

tretjino manj prihranka kot leto prej, prihranek, dosežen v okviru alternativnega ukrepa, pa se je 

glede na leto prej malenkostno povečal in je znašal 106,9 GWh (poglavje 4.2), Tabela 4. Skupno je bil 

tako dosežen prihranek končne energije v višini 434,2 GWh, ker pa se presežni prihranki, doseženi v 

shemi obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance, ponovno lahko prenašajo v 

prihodnja leta, je doseženo zmanjšanje rabe energije znašalo 283,7 GWh oz. 65 % zastavljenega cilja, 

                                                           
40

 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. 96/14), 12. člen.  
41

 V tej vrednosti so za obdobje 20142016 za shemo obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance 

upoštevani cilji, izračunani glede na dejanske količine v predhodnem letu prodane energije, za obdobje 20172020 pa 
indikativni cilji iz AN URE 2020. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2348
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pri čemer so zavezanci svoj cilj dosegli v celoti, iz prispevka pa je bilo doseženih 41 % predvidnega 

prihranka. Na kumulativni ravni je bilo s prihranki iz obdobja 20142016 doseženih 34,5 % skupne 

kumulativne vrednosti 12.209 GWh41 za obdobje 20142020 namesto načrtovanih 60 %. Razklop 

med dejansko doseženim in načrtovanim kumulativnim prihrankom energije se je tako še povečal. Da 

bi dosegli zastavljeni kumulativni cilj za obveznost iz 7. člena EED, bi morali v obdobju 20172020 

doseči 799 GWh prihranka energije na leto!   

4.1 Obvezno doseganje prihrankov končne energije pri končnih odjemalcih 

Po podatkih Agencije za energijo, ki je v skladu z EZ-1 (321. člen) in uredbo40 (8. člen) pristojna za 

spremljanje izvajanja obveznosti v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za 

zavezance, so leta 2015 zavezanci skupno dosegli 502,2 GWh prihranka energije42. Višina obveznega 

prihranka 125,7 GWh je bila tako presežena za 376,4 GWh, presežek pa lahko zavezanci prenašajo v 

prihodnja leta. Leta 2016 so zavezanci dosegli 327,3 GWh prihranka energije43 ali dobro tretjino manj 

kot leto prej, še vseeno pa so svoje obveznosti v višini 176,8 GWh ponovno presegli, in sicer tokrat za 

150,5 GWh. Leta 2016 so zavezanci koristili 141 GWh presežka prihranka energije iz leta 2015, v 

obdobju 2017-2019 pa imajo na voljo še 526,9 GWh presežnih prihrankov, leta 2019 seveda samo še 

tiste iz leta 2016. Obveznost v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije je 

bila izpolnjena tako leta 2015 kot tudi leta 2016!   

Leta 2015 je bilo skoraj 73 % vseh prihrankov doseženih z zgolj tremi ukrepi – z drugimi ukrepi za 

povečanje energetske učinkovitosti v prometu, kamor sodi tudi dodajanje aditiva pogonskemu 

gorivu, je bilo tako doseženih skoraj 39 % vseh prihrankov, z uvedbo sistema upravljanja energije z 

19,6 %, s celovito prenovo toplotnih postaj v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije pa 

14,1 % vseh prihrankov. Leto kasneje je na ukrep uvajanja sistemov upravljanja energije odpadel kar 

42,6-odstotni delež, nadaljnjih 30 % pa pripada ukrepu dodajanja aditiva pogonskemu gorivu, Slika 9, 

73 % vseh prihrankov sta tokrat tako prispevala zgolj 2 ukrepa. Še naslednjih 9 % sta skupaj 

prispevala ukrepa energetsko učinkovite razsvetljave v stavbah in vgradnje novih kotlov z visokim 

izkoristkom na plin. 

Leta 2015 je bilo slabih 57 % prihrankov energije doseženih z izvajanjem ukrepov v gospodarstvu44, 

39 % pa z izvajanjem ukrepov v prometu. Leto kasneje je 56 % vseh prihrankov odpadlo na ukrepe v 

industriji, 31 % na ukrepe v prometu in 7,5 % na ukrepe v gospodinjstvih. 

Sistem spremljanja izvajanja ukrepov v okviru sheme je bil sicer leta 2017 nekoliko spremenjen – za 

leto 2016 je na razpolago nekoliko več podatkov o izvajanju ukrepov kot leto prej, izziv za prihodnje 

pa ostaja vzpostavitev ustreznega nadzora nad izvedbo ukrepov, vključno s preverjanjem ali je k 

realizaciji doseženih prihrankov dejansko prispevalo posredovanje zavezancev. 

        

                                                           
42

 Poročilo o doseženih prihrankih končne energije v sistemu obveznosti energetske učinkovitosti v letu 2015, maj 2016 
(https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/porocanje-zavezancev-o-izpolnjenih-ciljih-prihranka-
energije) 

43
 Poročilo o doseženih prihrankih končne energije v sistemu obveznosti energetske učinkovitosti v letu 2016, maj 2017 
(https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/porocanje-zavezancev-o-izpolnjenih-ciljih-prihranka-
energije) 

44
 Ločeni učinki za industrijo in zasebni storitveni sektor niso znani. 

https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/porocanje-zavezancev-o-izpolnjenih-ciljih-prihranka-energije
https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/porocanje-zavezancev-o-izpolnjenih-ciljih-prihranka-energije
https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/porocanje-zavezancev-o-izpolnjenih-ciljih-prihranka-energije
https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/porocanje-zavezancev-o-izpolnjenih-ciljih-prihranka-energije
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Slika 9: Porazdelitev doseženih prihrankov končne energije po posameznih ukrepih, izvedenih v okviru sheme 
obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance, leta 2016 

Na kumulativni ravni razklop med ciljnimi in doseženimi prihranki ostaja na ravni razklopa iz leta 

2014, ko obveznost ni bila dosežena. Leta 2015 smo s prihranki iz obdobja 2014 2015 dosegli 

četrtino skupne kumulativne vrednosti 4.873 GWh45 v obdobju 2014 2020. Če bi leta 2014 dosegli 

načrtovano ciljno vrednost, bi bil ta delež 35,4-odstotni. Leto kasneje je bilo s prihranki iz obdobja 

2014 2016 doseženih 43,1 namesto 53,6 % skupne kumulativne vrednosti 4.873 GWh. Da bi dosegli 

zastavljeni kumulativni cilj za ukrep sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, bi 

morali v obdobju 20172020 v povprečju doseči 277 GWh prihranka energije na leto! 

4.2 Alternativni ukrepi politike 

Slovenija je kot alternativni ukrep za doseganje obveznosti 7. člena EED izbrala zbiranje sredstev za 

spodbujanje izvajanja ukrepov URE, ki se sofinancirajo v okviru programa za izboljšanje energetske 

učinkovitosti Eko sklada. Sredstva, ki se zbirajo v nacionalnem skladu za energetsko učinkovitost pri 

Eko skladu, se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki 

bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Za podporo 

izvajanju ukrepov URE in OVE ima Eko sklad poleg sredstev iz prispevka na razpolago tudi sredstva iz 

Sklada za podnebne spremembe (PS). 

V obdobju 2015-2016 je bilo s sredstvi Eko sklada doseženo zmanjšanje rabe energije zaradi izvajanja 

ukrepov URE in OVE v gospodinjstvih (poglavje 2.2.3, ukrepa G.1 in G.2), zaradi nakupa električnih 

vozil (poglavje 2.2.2, ukrep P.3) in delovanja mreže energetsko svetovalnih pisarn ENSVET (poglavje 

                                                           
45

 V tej vrednosti so za obdobje 20142016 upoštevani cilji, izračunani glede na dejanske količine v predhodnem letu prodane 

energije, za obdobje 20172020 pa indikativni cilji iz AN URE 2020. 
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2.2.3, ukrep G.5). V gospodinjstvih je bilo leta 2015 s sredstvi PS, teh je bilo 3,9 milijona evrov, 

doseženega 20,5 GWh, s 13,7 milijoni evrov sredstev prispevka pa 84,8 GWh, skupaj torej 105,3 GWh 

prihranka energije na leto. Do podpor iz PS, ki so bile nekoliko višje od podpor iz prispevka, so bili pri 

tem upravičeni prijavitelji, ki bivajo na območjih občin, ki so uvrščene v razred največje 

obremenjenosti zraka s PM10, in za katere je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o načrtu za 

kakovost zraka (Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, 

Zagorje). Skupaj s prihranki energije, doseženimi z nakupom električnih vozil in delovanjem mreže 

ENSVET, je bilo leta 2015 s sredstvi prispevka skupaj doseženo zmanjšanje rabe energije za 

102,3 GWh, Tabela 5,  na leto ali še dobro četrtino manj kot leto prej. S tem je bilo doseženega samo 

39,1 % zastavljenega cilja 262 GWh prihranka energije na leto. 

Z letom 2016 so se nekoliko spremenili javni pozivi za dodelitev nepovratnih sredstev, in sicer se v 

gospodinjstvih sredstva iz prispevka in sredstva iz PS ne dodeljujejo več v okviru ločenih razpisov, 

ampak se s sredstvi iz PS pokriva razliko med osnovno in višjo spodbudo, kadar je naložba izvedena v 

starejši stavbi na območju občin s prej navedenim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Skupno je bilo 

leta 2016 v gospodinjstvih z nepovratnimi spodbudami v višini 21,3 milijona evrov doseženo 

zmanjšanje rabe energije za 125,7 GWh. Od tega je bilo 33,4 GWh prihranka doseženega s sredstvi PS 

v višini 5,9 milijonov evrov, preostalih 92,3 GWh prihranka pa s sredstvi prispevka oz. v okviru razpisa 

iz leta 2016 s kombinacijo sredstev prispevka in PS, Tabela 5. Skupno gledano so se tako prihranki 

energije, doseženi s sredstvi Eko sklada, prvič po letu 2013 povečali, in sicer za 19 % glede na leto 

2015, pri čemer se je prihranek zaradi izvedbe OVE ukrepov povečal za 9 %, prihranek zaradi izvedbe 

ukrepov URE pa za 23 %. Delež prihranka, doseženega z ukrepi OVE, se sicer od leta 2008 naprej, z 

izjemo leta 2013, vseskozi zmanjšuje, leta 2016 je delež tako znašal le še slabo četrtino vseh 

prihrankov. Nekoliko, za 9 %, se je glede na leto 2015 povečal tudi prihranek energije, dosežen s 

sredstvi prispevka. Skupaj s prihranki energije, doseženimi z nakupom električnih vozil in delovanjem 

mreže ENSVET, je bilo leta 2016 s sredstvi prispevka skupaj doseženo zmanjšanje rabe energije za 

106,9 GWh na leto ali 4,4 % več kot leto prej. Tudi leta 2016 smo tako pri alternativnem ukrepu 

močno zaostajali za načrtovanimi prihranki, saj je bilo doseženega samo 40,8 % zastavljenega cilja 

262 GWh prihranka energije na leto. Obveznost v okviru alternativnega ukrepa politike tako v letih 

2015 in 2016 ni bila izpolnjena!           

Tabela 5: Prihranek končne energije, dosežen s sredstvi prispevka za energetsko učinkovitost, 

v obdobju 20122016 

Prihranek končne energije po postavkah 
[MWh/leto] 

2012 2013 2014 2015 2016 Skupaj 

Nepovratna sredstva za občane 150.791 197.257 117.617 84.805 92.329 642.799 

Nepovratna sredstva za javni sektor 726 845 1.786 0 0 3.357 

Nepovratna sredstva za vozila 171 121 86 194 826 1.398 

Energetsko svetovanje za občane (ENSVET) 20.164 18.319 18.540 17.326 13.727 88.076 

Skupaj prihranek končne energije 171.852 216.542 138.029 102.325 106.882 735.629 

Na kumulativni ravni se razklop med ciljnimi in doseženimi prihranki iz leta v leto samo povečuje. 

Leta 2015 smo s prihranki iz obdobja 2014 2015 dosegli 21,5 % skupne kumulativne vrednosti 

7.336 GWh v obdobju 2014 2020, če bi dosegli ciljno vrednost pa bi bil ta delež 46,4-odstotni. Leto 

kasneje je bilo s prihranki iz obdobja 2014 2016 doseženih samo 28,8 % skupne kumulativne vrednosti 

7.336 GWh namesto predvidenih 64,3 %. Da bi dosegli zastavljeni kumulativni cilj za alternativni 
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ukrep, bi morali v obdobju 20172020 s sredstvi prispevka doseči 522 GWh prihranka energije na 

leto! 

Eko sklad je sicer v letih 2016 in 2017 nekoliko razširil obseg svojih javnih pozivov. Tako je v okviru 

javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-

energijskih stavb splošnega družbenega pomena leta 2016 razpisal 15, leto kasneje pa 12 milijonov 

evrov nepovratnih sredstev, za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko 

prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo 

Republike Slovenije pa je leta 2016 namenil pol milijona evrov, leto kasneje pa 1 milijon evrov. Leta 

2017 je Eko sklad razpisal tudi 3 milijone nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z 

električno energijo ter 300.000 evrov nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za 

izvedbo energetskega pregleda. V prihodnje lahko tako pričakujemo, da se bo prihranek energije, 

dosežen z alternativnim ukrepom politike, povečal, vendar pa je težko pričakovati, da bi lahko 

zapolnil vrzel, ki je nastala v obdobju 2014 2016. Priporočila za uvedbo sprememb, ki bi lahko 

podprle izvajanje alternativnega ukrepa politike, so navedena v poglavju o rabi končne energije v 

gospodinjstvih (poglavje 2.2.3, ukrepa G.1 in G.2).               
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5 OSTALI HORIZONTALNI IN VEČSEKTORSKI UKREPI 

Poleg sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance in alternativnega ukrepa 

politike, so v AN URE 2020 vključeni še nekateri drugi horizontalni ukrepi, to je ukrepi za izboljšanje 

energetske učinkovitosti, ki učinkujejo na ravni vseh sektorjev: v široki rabi (gospodinjstva, zasebni 

storitveni in javni sektor), industriji in prometu. Mednje sodijo energetski pregledi in sistemi 

upravljanja (ukrepi I.3, J.3 in V.4), meritve in obračun, programi obveščanja in usposabljanja 

potrošnikov (ukrepi H.3, H.4, G.3, G.5 in V.2), razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in 

potrjevanja (ukrepa H.4 in H.5), energetske storitve (ukrep H.1) ter drugi ukrepi horizontalne narave 

za energetsko učinkovitost (ukrepi J.1, H.7, H.8 in H.9). V to poglavje je vključen tudi večsektorski 

ukrep spodbujanja učinkovitosti ogrevanja in hlajenja (ukrepa V.3 in I.2) in v njegovem okviru shema 

za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom, ki je leta 2016 

pripomogla k zmanjšanju rabe primarne energije za 1,4 TWh. Za preostale ukrepe merjenje učinkov v 

obliki doseženih prihrankov energije ni bilo predvideno oz. so njihovi učinki že upoštevani v 

prihrankih, doseženih v okviru drugih ukrepov.  

5.1 Energetski pregledi in sistemi upravljanja (8. člen EED) 

Izvajanje energetskih pregledov (EP) in uvajanje sistemov upravljanja energije se podpira z ukrepi I.3 

 Spodbude za uvajanje sistemov upravljanja z energijo v gospodarstvu, J.3  Upravljanje z energijo v 

javnem sektorju in V.4  Izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih. Izvajanje ukrepa I.3 je  

podrobneje opisano pri izvajanju ukrepov v industriji v poglavju 2.2.1, izvajanje ukrepa J.3 pa pri 

izvajanju ukrepov v javnem sektorju v poglavju 2.2.4.    

Ukrep V.4 – Izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih 

Junija 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda46, 

ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda 

stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. S tem pravilnikom je urejeno tudi izvajanje 

energetskih pregledov v velikih podjetjih, ki jih morajo velike družbe v skladu s 354. členom EZ-1 

izvajati na vsaka štiri leta. Skladno s pravilnikom bodo morale velike gospodarske družbe izvesti EP 

najkasneje do konca leta 2017, za spremljanje izpolnjevanja te obveznosti pa je pristojna Agencija za 

energijo. 

Nepovratna sredstva za izvedbo EP v industriji in storitvenem sektorju so bila v obdobju 20132015 

na voljo v okviru programov doseganja prihrankov končne energije za zavezance, v okviru nove 

sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance pa izvajanje tega ukrepa ni 

predvideno. Je pa razpis za dodelitev nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za 

izvedbo EP leta 2017 objavil Eko sklad.             
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 Ur. l. RS, št. 41/16 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1804
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5.2 Meritve in obračun (9. do 11. člen EED)47 

Distribucijski operater električne energije SODO je julija 2016 objavil posodobljen Načrt uvedbe 

naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije48. Skladno z načrtom naj bi 

se dejavnosti pri uvajanju naprednih merilnih sistemov okrepile v letu 2017. V sredini tega leta je bil 

objavljen tudi javni razpis za 33-odstotno sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev 

električne energije za obdobje 20172022, v okviru katerega je bilo razpisanih skoraj 14 milijonov 

sredstev iz kohezijskega sklada. V skladu z načrtom naj bi bili na napredne merilne sisteme leta 2025 

priključeni vsi uporabniki elektrodistribucijskega omrežja, leta 2023 pa naj bi bil delež takšnih 

uporabnikov 93-odstoten, kar je nekoliko več, kot je predvideno z AN URE 2020, kjer je ta delež 85-

odstotni. Leta 2015 je napredne merilne sisteme po informacijah SODO sicer imelo od 35 do 40 % 

uporabnikov. 

Na področju pametnih omrežij je aktiven tudi sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 

omrežja (ELES), ki je leta 2016 podpisal sporazum o sodelovanju z Japonsko agencijo za nove 

energetske in industrijske tehnologije. V okviru projekta NEDO49 bodo razvili 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 energije50 iz leta 2017 pri tem 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.). Potem, ko je bilo leta 2015 v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne 

energije z vgradnjo naprednih merilnih sistemov doseženega 12,1 GWh, z uvedbo naprednih načinov 

merjenja in obračunavanja energije v stanovanjskem sektorju pa 0,5 GWh prihranka energije na leto, 

je bilo leta 2016 izvedenih 8 projektov vgradnje naprednih merilnih sistemov in obračunavanja 

energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, ki so skupaj prispevali k zmanjšanju rabe energije 

za 0,5 GWh na leto.         

Napredni merilni sistemi imajo pomembno vlogo tudi v »Slovenski strategiji pametne specializacije 

(S4)«51, ki jo je Vlada RS sprejela leta 2015, in sicer predvsem v okviru prednostnih področij področji 

Pametna mesta in skupnosti ter (S)Industrija 4.0 – tovarne prihodnosti. 

Na področju storitev s področja meritev in obračuna za končne odjemalce, so odjemalcem še naprej 

na razpolago E-storitve52, ki jih odjemalcem električne energije in zemeljskega plina zagotavlja 

Agencija za energijo, in pa različne storitve dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina (npr. 

obračun po dejanski porabi). Na področju meritev in obračuna toplote v posameznih delih stavb, ki se 

oskrbujejo iz omrežja za daljinsko ogrevanje ali iz centralnega vira, je leta 2015 stopil v veljavo nov 

                                                           
47

 Pregled izvajanja ukrepov v okviru tega poglavja je povzet po poročilu Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 
(AN URE 2020), IJS-DP-12325, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, maj 2017. 

48
  https://www.sodo.si/_files/3320/Nacrt_uvedbe_NMS_SODO_07072016.pdf   

49
 Trajanje projekta 2016-2019, vrednost projekta 35 milijonov EUR, https://www.eles.si/projekt-nedo. 

50
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 14/17) 

51
 http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/  

52
  http://www.agen-rs.si/primerjalnik  

https://www.sodo.si/_files/3320/Nacrt_uvedbe_NMS_SODO_07072016.pdf
https://www.eles.si/projekt-nedo
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
http://www.agen-rs.si/primerjalnik
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pravilnik53. Leta 2016 je bil pravilnik za namenom, da bi zagotovil pravičnejšo delitev stroškov in tudi 

v prihodnje omogočal lastnikom, da z varčevanjem in ukrepi URE zmanjšujejo stroške ogrevanja, še 

dopolnjen. 

5.3 Programi obveščanja in usposabljanja potrošnikov (12. in 17. člen EED)54 

Med ukrepe, predvidene z AN URE 2020 na področju obveščanja in usposabljanja potrošnikov, 

spadajo ukrepi H.3  Informiranje, ozaveščanje in usposabljanje ciljnih javnosti, H.4  Izobraževanje 

in usposabljanje, G.3  Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi dohodki, G.5  

Energetska svetovalna mreža za občane – ENSVET in V.2  Izvajanje nadzora nad energijskim 

označevanjem in okoljsko zasnovo izdelkov. Izvajanje ukrepov G.3 in G.5 je  podrobneje opisano pri 

izvajanju ukrepov v gospodinjstvih v poglavju 2.2.3. 

Ukrep H.3 – Informiranje, ozaveščanje in usposabljanje ciljnih javnosti 

V okviru ukrepa H.3 je za pripravo in izvedbo programov za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje 

različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za URE in izrabo 

OVE v skladu s 351. členom EZ-1 zadolžen Center za podpore pri Borzenu. V ta namen je Borzen 

vzpostavil portal Trajnostna energija, na katerem so različnim  javnostim predstavljene kakovostne in 

strokovne informacije s področja URE in izrabe OVE. Leta 2015 je 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. Za projekte ozaveščanja, 

izobraževanja in usposabljanja na področju podnebnih sprememb je bilo mogoče pridobiti tudi 

sofinanciranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Kljub pestremu dogajanju, ukrep se izvaja 

v okviru različnih projektov, pa na področju informiranja in ozaveščanja ciljnih javnosti ni 

sistematičnega spremljanja učinkov in usmerjenega načrtovanja ukrepov. 

Za izvajanje projektov na področju informiranja, ozaveščanja in usposabljanja bo tudi v prihodnje še  

mogoče pridobiti sredstva iz Sklada za podnebne spremembe, zanje pa  so predvidena sredstva tudi v 

okviru OP EKP, in sicer so sredstva za informiranje in ozaveščanje na razpolago 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. 

Ukrep H.4 – Izobraževanje in usposabljanje 

Na področju priprave in izvedbe projektov energetske učinkovitosti, rabe OVE in vgradnje zelenih 

energetskih tehnologij sicer potekajo različna usposabljanja 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 

                                                           
53

  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) 

54
 Pregled izvajanja ukrepov v okviru tega poglavja je povzet po poročilu Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 
(AN URE 2020), IJS-DP-12325, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, maj 2017. 

http://www.trajnostnaenergija.si/
http://www.energetika-portal.si/
https://www.ece.si/
http://www.pozitivnaenergija.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2573
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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. Ravno tako tudi ni sistematičnega 

spremljanja vključevanja vsebin URE v vzgojno-izobraževalne programe na vseh stopnjah 

izobraževanja. 

Podobno kot pri ukrepu H.3, bo sredstva za financiranje projektov v okviru ukrepa H.4  tudi v 

prihodnje mogoče pridobiti iz Sklada za podnebne spremembe, z izjemo ukrepa vključevanja vsebin 

URE v širši proces razvoja vzgoje in izobraževanja pa 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 namreč 

predvidena tudi sredstva za 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 finančne 

spodbude sicer tudi v okviru prednostnih osi Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost 

delovne sile in Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.         

Ukrep V.2 – Izvajanje nadzora nad energijskim označevanjem in okoljsko zasnovo izdelkov 

Za izvajanje ukrepa V.2 je pristojen Tržni inšpektorat RS. Ta je leta 2016 opravil nadzor malih kurilnih 

naprav na tekoče in plinasto gorivo moči do 400 kW. Pregledanih je bilo 55 proizvodov, glede 

okoljsko primerne zasnove so bili vsi proizvodi ustrezni, pri energijskem označevanju pa je bilo 

ugotovljenih 6 nepravilnosti55. Nadzor izpolnjevanja zahtev glede označevanja proizvodov z 

energijskimi nalepkami in prilaganjem podatkovnega lista je bil opravljen tudi v okviru nadzora velikih 

gospodinjskih aparatov in sesalnikov, ugotovljenih pa je bilo le manjše število nepravilnosti. Inšpektorat 

ugotavlja, da velika večina proizvajalcev dobro pozna in upošteva zahteve s področja okoljsko 

primerne zasnove proizvodov in energijskega označevanja, večja odstopanja se običajno pojavijo ob 

uveljavitvi novih zahtev.  

5.4 Razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanja (16. člen 
EED)56 

V okviru AN URE 2020 področje sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanja ureja ukrep H.5  

Usposabljanje in licenciranje neodvisnih strokovnjakov.  

Ukrep H.5 – Usposabljanje in licenciranje neodvisnih strokovnjakov 

Temelje za vzpostavitev sistematičnega pristopa k usposabljanju in potrjevanju kvalifikacij za več 

ključnih strokovnih področij energetske učinkovitosti postavlja EZ-1, ki opredeljuje pogoje za 

pridobitev licence za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, preglede klimatskih 

sistemov ter preglede ogrevalnih sistemov, predvideva usposabljanja inštalaterjev naprav na OVE in 

določa pogoje za izvajalce energetskega svetovanja za občane ter predvideva organizacijo njihovega 

rednega dodatnega strokovnega usposabljanja. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc 

                                                           
55

 http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TIRS2016.pdf , poglavje 5.3.12 
56

 Pregled izvajanja ukrepov v okviru tega poglavja je povzet po poročilu Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 
(AN URE 2020), IJS-DP-12325, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, maj 2017. 

http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TIRS2016.pdf
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neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov je bil na podlagi EZ-1 noveliran 

marca 201657, pravilnik za področje ogrevalnih sistemov je v pripravi, za področje izdelave 

energetskih izkaznic pa je v veljavi pravilnik, izdan na podlagi prejšnjega Energetskega zakona.  

Usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic se 

izvajajo po programu, ki ga določa Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 

strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic58. V registru pooblaščenih izdajateljev energetskih 

izkaznic je trenutno 47359 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. Register neodvisnih strokovnjakov 

in izdajateljev energetskih izkaznic upravlja in vodi ministrstvo, pristojno za energijo, medtem ko se 

sistem strokovnega nadzora nad energetskimi izkaznicami in poročili o pregledu klimatskih in 

ogrevalnih sistemov še vzpostavlja. 

Usposabljanje in certificiranje inštalaterjev energetskih naprav na OVE še ni sistematično vzpostavljeno. 

Skladno z 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. 

Shema akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo po 

standardu SIST EN ISO 50001 je v Sloveniji vzpostavljena od leta 2014. Pri Slovenski akreditaciji (SA) je 

za to dejavnost trenutno akreditiran en certifikacijski organ za sisteme vodenja, še dva pa sta 

akreditirana pri drugih evropskih akreditacijskih službah. 

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, in  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. 
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 Ur. l. RS, št. št. 18/16 
58

 Ur. l. RS, št. št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1 
59

 Stanje 24. 4. 2017. Register je dostopen na http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-
stavb/register-strokovnjaki-izdajatelji/.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0597
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0851
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/register-strokovnjaki-izdajatelji/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/register-strokovnjaki-izdajatelji/
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5.5 Energetske storitve (18. člen EED) 60 

Energetske storitve so v okviru AN URE 2020 zajete z ukrepom H.1  Energetsko pogodbeništvo.  

Ukrep H.1 – Energetsko pogodbeništvo 

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 naložb. 

Do izrazitega povečanja števila projektov EPO je prišlo v okviru sistema obveznosti energetske 

učinkovitosti (poglavje 4.1) v obdobju 20122014. Nabor modelov EPO61, ki se v Sloveniji uspešno 

izvajajo, je zelo širok in zagotavlja primerne rešitve za izvedbo ukrepov URE in OVE v vseh sektorjih. 

Potem, ko sta MzI in MF konec leta 2014 objavila Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja 

energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, so bili 

leta 2016 s podporo sredstev OP EKP odobreni trije pilotni projekti energetske prenove stavb po 

modelu energetskega pogodbeništva, in sicer pilotni projekt CŠOD Dom Bohinj, pilotni projekt 

objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah ter pilotni projekt energetske prenove 

stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Po modelu energetskega pogodbeništva je v 

okviru OP EKP, kjer je to smiselno, predvidena tudi izvedba projektov celovite prenove javnih stavb. 

Energetsko pogodbeništvo naj bi s tem postalo ključni model celovite energetske prenove stavb v 

javnem sektorju do leta 2020, ki bo bistveno prispeval k doseganju zahtevane letne dinamike 

prenove in izboljšanju finančnega vzvoda porabe javnih sredstev. 

Kljub velikem povpraševanju po storitvah EPO v javnem sektorju in tehnični podpori za pripravo 

projektov ELENA62, sta trga ponudnikov63 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 okviru ukrepa je bilo predvideno tudi usposabljanje potencialnih naročnikov za pripravo in vodenje 

projektov energetskega pogodbeništva ter tudi drugih akterjev na vseh ravneh, ki pa se trenutno še 

ne izvaja. 

Priporočilo: 

Za doseganje večjega obsega energetskih prenov po modelu energetskega pogodbeništva je 

potrebno razviti ustrezne finančne produkte in druge podporne ukrepe (npr. združevanje projektov, 

višji delež sofinanciranja itd.). Z nadgradnjo ukrepa so povezana tudi priporočila pri ukrepu J.5 

(poglavje 2.2.4). 
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 Pregled izvajanja ukrepov v okviru tega poglavja je povzet po poročilu Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 
(AN URE 2020), IJS-DP-12325, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, maj 2017, in poročilu Strokovne 
podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef 
Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017. 

61
 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 izvedbeni fazi je model za MSP. 

62
 Ciljna vrednost naložb, ki naj bi bile realizirane v okviru treh projektov ELENA (MO Ljubljana, 23 primorskih občin, konzorcij 
MO Novo mesto, MO Kranj in MO Celje), znaša več kot 100 milijonov evrov. 

63
 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 na razpolago na spletnih straneh 
projekta guarantEE – http://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/01/Market_Report_SI_2.pdf. 

http://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/01/Market_Report_SI_2.pdf
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5.6 Drugi ukrepi horizontalne narave za energetsko učinkovitost (19. in 20. 
člen EED) 

Med druge ukrepe horizontalne narave, opredeljene z AN URE 2020, sodijo ukrepi J.1  Zeleno javno 

naročanje, H.7  Instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki, H.8  Delitev spodbud 

med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah in H.9  Vzpostavitev garancijske sheme. 

Izvajanje ukrepa J.1 je  podrobneje opisano pri izvajanju ukrepov v javnem sektorju v poglavju 2.2.4. 

Ukrep H.7 – Instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki64   

Leta 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15–

25; Ur. l. RS, št. 92/15), ki bo podlaga za spremembo predpisov stanovanjske zakonodaje v prihodnjih 

letih. Akcijski načrt sprejete Resolucije predvideva ukrepe, znotraj katerih bodo ministrstva, pristojna 

za pravosodje, finance in stanovanja, lahko aktivno poiskala načine reševanja problema pridobivanja 

soglasja za izvedbo in kreditiranja projektov energetske prenove večstanovanjskih stavb.  

 

Ukrep H.8 – Delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah 

Ukrep se v obdobju 20152016 ni izvajal. Sredstva za ta ukrep so načrtovana v okviru OP EKP. 

 

Ukrep H.9 – Vzpostavitev garancijske sheme  

Ukrep se v obdobju 20152016 ni izvajal. 

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

Na področju spodbujanja učinkovitosti ogrevanja in hlajenja sta pomembna predvsem ukrepa V.3  

Podporna shema za električno energijo iz OVE in SPTE in I.2  Finančne spodbude za povečanje 

energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju ter znatno povečanje obsega okolju 

prijazne proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE, slednji je predstavljen v poglavju 2.2.1 . Poleg 

tega 14. člen EED in skladno z njim tudi 360. člen EZ-1 nalaga ministrstvu, pristojnemu za energijo, 

tudi obveznost, da vsakih 5 let pripravi celovito oceno možnosti za uporabo SPTE ter učinkovito 

daljinsko ogrevanje in hlajenje. Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo 

soproizvodnje in daljinskega ogrevanja so bile pripravljene aprila 2017.     

Ukrep V.3 – Podporna shema za električno energijo iz OVE in SPTE  

Podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je Slovenija uvedla že 

leta 2002. Leta 2009 je shema z namenom, da bi spodbudili prepočasen razvoj na področju SPTE, 

doživela nekaj pomembnih sprememb. Leta 2014 je bila z novim Energetskim zakonom (EZ-1)65 

uveljavljena ponovna prenova podporne sheme, tokrat s ciljem obvladovanja njenih stroškov. 

Evropska komisija je uzakonjene spremembe sheme potrdila oktobra 2016, novembra je bila potem 

sprejeta Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji 

                                                           
64

 Pregled izvajanja tega ukrepa je povzet po poročilu Strokovne podlage za Drugo poročilo o izvajanju OP TGP-2020, Končno 
poročilo, drugi del, IJS-DP-12292, 2. del, ver. 1.1, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, februar 2017.  

65  Ur. l. RS, št. 17/2014, pred tem Energetski zakon, Ur. l. RS št. 27/07–UPB, 70/08, 22/10, 37/11–odločba US, 10/12 in 94/12–
ZDoh-2L 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3613
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toplote in elektrike z visokim izkoristkom66,  prvi razpis za vstop novih naprav v prenovljeno podporno 

shemo v vrednosti 10 milijonov evrov, pa je bil objavljen decembra leta 2016. Potem, ko leta 2016  

zaradi prehoda na novo shemo v shemo ni vstopila nobena nova proizvodna naprava, pa je bilo za 

vstop v podporno shemo v sredini leta 2017 na podlagi razpisa izbranih 78 naprav s skupno nazivno 

močjo 61,4 MW, od tega je 44 % te moči odpadlo na enote SPTE, 41 % pa na vetrne elektrarne67. Nov 

razpis je bil nato objavljen septembra 2017.  

Leta 2016 so naprave, vključene v shemo, proizvedle 1 TWh električne energije ali 2,3 % kot leto prej. 

Znesek izplačil v okviru sheme je znašal 146,2 milijona evrov, kar je malenkost, dobrega pol odstotka, 

manj kot leto prej. Kot že omenjeno, leta 2016 v shemi ni bilo novih vstopov, ob koncu leta pa je bilo 

vanjo vključenih 3.888 enot s skupno nazivno močjo 412 MW68. K prihranku primarne energije 

prispevajo tako enote SPTE, ki povečujejo učinkovitost izrabe energije pri proizvodnji električne 

energije, kot tudi sončne in vetrne elektrarne ter hidroelektrarne, ki nadomeščajo proizvodnjo 

električne energije iz fosilnih virov. Dosežen prihranek primarne energije leta 2016 ocenjujemo na 

1,42 TWh, kar je 3,4 % več kot leto prej, Tabela 669.     

Tabela 6: Prihranek primarne energije, dosežen v okviru podporne sheme za spodbujanje proizvodnje 

električne energije iz OVE in v SPTE v obdobju 20122016 

Prihranek primarne energije po vrsti naprav 
[MWh/leto] 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sončne elektrarne 246.460 445.612 496.704 540.050 527.147 

Vetrne elektrarne 4 4.136 8.545 11.131 11.732 

Hidroelektrarne 204.200 266.697 318.223 243.260 283.232 

SPTE na fosilna goriva 149.704 174.525 208.912 264.294 251.326 

SPTE na OVE 242.954 244.397 269.063 311.662 343.023 

Skupaj prihranek primarne energije 843.321 1.135.366 1.301.448 1.370.396 1.416.460 

V obdobju 20122016 se je prihranek primarne energije zaradi delovanja naprav, vključenih v 

podporno shemo, povečal za dobri dve tretjini. Največji delež prihranka so leta 2016 ponovno, s 

37,2 %, prispevale sončne elektrarne, leto prej je bil ta delež 39,4 %, za njimi pa enote SPTE na OVE 

24,2 %, leto prej 22,7 %. Delež prihranka, ki ga prispevajo enote SPTE na fosilna goriva, se je ponovno 

zmanjšal, in sicer iz 19,3 % leta 2015 na 17,7 % leta 2016. Proizvodnja električne energije v okviru 

podporne sheme se je v obdobju 20112016 povečala za skoraj 95 %, leta 2016 je največji delež 

proizvodnje, skoraj tretjina, ponovno odpadel na enote SPTE na fosilna goriva, instalirana električna 

moč naprav pa se je s 429 MW leta 2015 zmanjšala na 412 MW leta 2016, Slika 10. Še naprej največji 

delež skupne instalirane električne moči v shemi predstavljajo sončne elektrarne, in sicer je ta delež 

leta 2016 znašal skoraj 62 %, v skupni proizvodnji električne energije v shemi pa sončne elektrarne 

predstavljajo slabih 26 %.      

                                                           
66  Ur. l. RS, št. 74/16 
67

 Seznam izbranih projektov, https://www.agen-rs.si/web/portal/poziv2016. 
68

 Podatki so povzeti po poročilu o izvajanju podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz OVE ali v visoko učinkoviti 
SPTE za leto 2016 (https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2016-12M-CP-objava.pdf), ki ga je pripravil Borzen. 

69
  Izračun prihranka primarne energije je usklajen z zahtevami Direktive 2012/27/EU. Pri enotah SPTE so bili upoštevani 
faktorji prihranka primarne energije po posameznih napravah, pri ostalih napravah pa je bil upoštevan izkoristek ločene 
proizvodnje električne energije.     

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3198
https://www.agen-rs.si/web/portal/poziv2016
https://www.borzen.si/Portals/0/SL/CP/2016-12M-CP-objava.pdf
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Slika 10: Proizvodnja električne energije, prihranek primarne energije in instalirana električna moč naprav, 

vključenih v podporno shemo, v obdobju 20112016 
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PRILOGA 1 – ČLEN 24 (1) IN PRILOGA XIV DIREKTIVE O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI 2012/27/EU (ARTICLE 24 (1) AND 

ANNEX XIV ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE 2012/27/EU) 
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