
       Ljubljana, 30.10.2017 

ODGOVORI NA PRIPOMBE IZ JAVNE OBRAVNAVE DOKUMENTA 
 

»ANEKS K DOLGOROČNI STRATEGIJI ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB« 

 
Št. strani, 
odstavek 

... 
Pripomba Predlog Odgovor 

Str. 25,  
tabela 3,  
tretja vrstica 
 

Informacijske točke bodo vzpostavljene le za določen čas v okviru 
promocijske  kampanje »teden energetskega svetovanja«, ki bo pilotno 
izvedena v letu 2017 in se bo glede na uspešnost te akcije nadaljevala 
tudi v prihodnjih letih. Ker ukrep »razširitev aktivnosti« predstavlja 
aktivnosti na več področjih, med katerimi so mobilne točke le ena od teh, 
jih ne bi direktno naštevali. Tako predlagamo črtanje oklepaja. 
V drugi alineji sam pregled projektne in investicijske dokumentacije ni 
predmet svetovanja, saj to izvajajo projektanti in ni namen mreže 
ENSVET konkurirati njihovim storitvam ali njihove storitve nadzirati., Tako 
predlagamo črtanje te navedbe v oklepaju. 
Tretja alineja se že izvaja in se bo tudi v prihodnje. 
 
Predvideva se razširitev svetovanj na podjetja. Aktivnost se do 
spremembe zakonskih podlag financira s sredstvi Eko sklada, 
namenjenimi za informiranje in izobraževanje. 

Smiselna je nadgradnja delovanja ENSVET.  
- ENSVET razširi aktivnosti v smeri večje 
dostopnosti do informacij občanov (ustanovitev 
mobilnih informacijskih točk, ki bi delovale 
znotraj večjih nakupovalnih središč.  
- ENSVET v okviru obstoječih pisarn razširi 
dejavnost in nadgradi svetovalno ponudbo z 
novimi storitvami (npr. pregled projektne in 
investicijske dokumentacije, ogled na terenu, 
komunikacija z nadzorniki in projektanti, …).  
- Dejavnost ENSVET se razširi tudi na 
organiziranje izobraževanj za upravnike 
večstanovanjskih stavb. TO SE ŽE IZVAJA 
- Svetovanja svetovalcev mreže ENSVET se 
razširijo tudi na podjetja.   

Upoštevano. 

Str. 29,  
AD 13) 
 

Stanovske organizacije ne morejo biti formalno vključene v mrežo, lahko 
pa z mrežo sodelujejo, kar je že in bo tudi v prihodnje. Predlagamo 
dopolnitev. 
 
Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu pripoznava 
pomembnost mreže ENSVET za ozaveščanje občanov in predvideva, da 
se bodo z namenom zagotavljanja celovitih svetovanj lastnikom 
stanovanj v mrežo vključene tudi stanovske organizacije – Inženirska 
zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. Te 
organizacije skupaj s strokovnimi organizacijami in Stanovanjskim 
skladom Republike Slovenije združujejo zaupanja vreden in neodvisen 
nabor strokovnjakov, ki dajejo strokovno neoporečne in nepristranske 
informacije in napotke. 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem 
programu pripoznava pomembnost mreže 
ENSVET za ozaveščanje občanov in 
predvideva, da se bodo z namenom 
zagotavljanja celovitih svetovanj lastnikom 
stanovanj tudi stanovske organizacije – 
Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije 
tesneje povezale z mrežo ENSVET. Te 
organizacije skupaj s strokovnimi 
organizacijami in Stanovanjskim skladom 
Republike Slovenije združujejo zaupanja 
vreden in neodvisen nabor strokovnjakov, ki 
dajejo strokovno neoporečne in nepristranske 
informacije in napotke. Z usmerjanjem strank 
na mrežo ENSVET, nudenjem kvalitetnih 
izobraževanje za energetske svetovalce mreže 
ENSVET in dostopnostjo do kvalitetnih in 
ažurnih informacij z njihovega področja dela 
bodo te organizacije skupaj z mrežo ENSVET 

Upoštevano. 
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tvorile zaključeno celoto informacij občanom.  

Str. 29  
okvir prva alineja  
 

ENSVET razširi aktivnosti v smeri večje dostopnosti do informacij 
občanov (ustanovitev mobilnih informacijskih točk, ki bi delovale znotraj 
večjih nakupovalnih središč.   

ENSVET razširi aktivnosti v smeri večje 
dostopnosti do informacij občanov (ustanovitev 
mobilnih informacijskih točk, ki bi delovale 
znotraj večjih nakupovalnih središč.   

Upoštevano. 

Str. 30  
okvir prva alineja, 
4. stavek 
 

»Smiselna bi bila uvedba delne plačljivosti nasvetov z možnim kasnejšim 
povračilom stroškov v primeru izvedene prenove.«  
Ta stavek se črta. V kolikor bi bil to predmet razširitve mreže, tega še ne 
želimo začrtati v tej strategiji. Veliko spremenljivk vključno z zakonodajo 
bi bilo potrebno pretehtati, preden lahko ta stavek vključimo v strateške 
dokumente.   

»Smiselna bi bila uvedba delne plačljivosti 
nasvetov z možnim kasnejšim povračilom 
stroškov v primeru izvedene prenove.«  
 

Upoštevano. 
 

Str. 16,  
Ad5 in okvir 
 

Zaostanek pri izvedenih investicijah se je zgodil že v letu 2014 
 

 
*podatki za leto 2017 so do junija 

Za ranljive skupine prebivalstva predlagamo, da se uporablja 

terminologija iz politike socialnega zavarovanja, in sicer »socialno 

ogrožene skupine.«.  

Zadnja alineja v okvirju: Pripravljamo poziv za sofinanciranje URE 

ukrepov v podjetjih: Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za 

nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v 

stavbah in procesih. Torej ni omejen na storitveni sektor in so tudi JGS 

upravičene, v kolikor gre za koncesionarje. Če pa so JGS javni sektor, 

torej so njihove stavbe v lasti RS ali občine, pa so upravičenci do 

nepovratnih sredstev pozivov MZI, ali ne? 

Zadnja alineja v okvirju: 
Priprava programov za sofinanciranje 
energetske prenove stavb podjetij zasebnega 
sektorja. 

Upoštevano.  
 

Str. 21,  
okvir 
 

Podpiramo predlog za peti demo projekt, za JZP s finančnim 
instrumentom, v katerem je Eko sklad pripravljen aktivno sodelovati. 

 Ni upoštevano, ker ni še 
dokončne odločitve. 

Str. 32,  
okvir 

Vsebina je nujna za razvoj slovenskega trga finančnih instrumentov na 
področju URE. Eko sklad lahko na tem področju odigra vlogo 

 Ni upoštevano. Za ureditev 
pravnih podlag je bolj 
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 koordinatorja in prenosa informacij. smiselno, da je koordinator 
pristojno ministrstvo. To pa 
ne pomeni, da Eko sklad ne 
more imeti aktivne vloge na 
tem področju. 

Dodatno 
 

Nujno je oblikovati (nacionalno) garancijsko shemo za kredite Eko 
sklada, v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi, za energetske prenove 
stavb. Namreč iz naslova javne koristi (URE cilji) in nedvomnih 
prihrankov pri stroških za energijo bi morali biti krediti za energetsko 
obnovi stavb upravičeni za nižje zahteve glede zavarovanj tveganj, vsaj v 
segmentu za fizične osebe. 

SID banka v okviru Sklada skladov oz. 
kohezijskih sredstev oblikuje portfeljsko 
garancijo za sredstva Eko sklada. 

Ni upoštevano.  

Dodatno 
 

Izvajalci investicij oz ukrepov v okviru energetske obnove stavb so ključni 
deležniki pri izvajanju politike in realizaciji investicij. Večinoma so prevzeli 
funkcijo agenta, promotorja nepovratnih sredstev Eko sklada, saj so ta 
ena od postavk njihove ponudbe. Oni večinoma tudi izpolnjujejo vloge 
občanom. Zato je treba še bolj aktivno delati z njimi. Eko sklad bo 
organiziral izobraževanja za izvajalce. Najverjetneje bodo izvajalci dobili 
tudi svojo podstran v sklopu prenove spletne strani Eko sklada. Možno je 
tudi objaviti seznam izvajalcev, ki so se udeležili tega izobraževanja, na 
spletni strani Eko sklada. To je v luči seznama izvajalcev EPC, seznama 
izvajalcev energetskih pregledov ipd., kar ima večina držav (nekje 
podpišejo Code of Conduct), v skladu z 18. členom EED. 
Do uvedbe sistema kvalifikacij za ponudnike energetskih pregledov in 
storitev je to ukrep za zagotavljanje kakovosti izvedbe v okviru 
energetske prenove. 

Za zagotavljanje kakovosti storitev Eko sklad v 
prvi fazi organizira izobraževanje izvajalcev 
energetske prenove stavb.  
 
- organizira se izobraževanje izvajalcev 
energetske prenove stavb in objavi ter redno 
ažurira spletno stran Eko sklada z izvajalci, ki 
so izobraževanje opravili.   

Upoštevano. 
 

Dodatno DSEPS ima vmesne cilje, ni pa razvidno, kako se cilji uresničujejo, kje 
smo glede teh ciljev, razen pri stavbah javnega sektorja. 
Treba je uvesti merljiv cilj za doseganje cilja. 
Strategija brez merljivih ciljev je slaba strategija. 

 Ni upoštevano. DSEPS in 
AN URE sta povezana 
dokumenta. Nadgradnjo oz. 
postavitev metodologije je 
smiselno urediti v sklopu 
spremljanja izvajanja AN 
URE 2017-2020.  Zato je 
bolj smiselno to imeti 
zapisano v AN URE. 

Dodatno Krediti Eko sklada kot sredstva javnega sektorja se pri zadolževanju 
javnega sektorja ne bi smeli šteti kot povečanje zadolževanja javnega 
sektorja oz. kot povečanje javnega dolga. 
Prav tako ne povratna kohezijska sredstva, saj ne gre za zadolževanje 
države, ker po izteku kohezijskega obdobja ostanejo državi in jih ne bo 
treba vrniti Evropski komisiji.  
Ali to drži? 

Povratna sredstva s finančnimi instrumenti Eko 
sklada in sredstev EKP ne povečujejo 
zadolžitev javnega sektorja. 

Vsebina bo obravnavana v 
okviru medresorskega 
usklajevanja.  

 


