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Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 

EPBD - Prenovitev 

• Poudarek na URE in OVE pri večjih prenovah obstoječih stavb 

• Upoštevati stroškovno optimalne ravni minimalnih zahtev energetske 

učinkovitosti stavb 

• skoraj nič energijske stavbe („nZEB“) 

• akcijski načrt 

• vsako leto prenoviti 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi 

osrednje vlade- tiste, ki ne dosegajo stopnje določene v direktivi EPBD,  

• dolgoročna strategija obnove stavb 

 

Direktiva o energetski učinkovitosti - EED 

Direktiva o spodbujanju energije iz obnovljivih 

virov energije - RES 



 

 

 

 

• vse nove stavbe morajo biti skoraj nič-energijske 

• zahteva velja od 31. decembra 2020 dalje 

• zahteva za osebe javnega sektorja velja od 31. decembra 2018 

 

• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe (vključuje cilje ter programe in 

ukrepe za doseganje teh ciljev ter ima izražen numerični indikator porabe 

primarne energije v kWh/m2 na leto) 

 

• Vlada RS je na 33. redni seji dne sprejela "Akcijski načrt za skoraj nič-

energijske stavbe za obdobje do leta 2020".  

 

 
Energetski portal MZI 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-

energijske-stavbe/ 

 

 

 

 

  

Skoraj nič-energijska stavba 

 

„Pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo 

majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna 

energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem 

ali v bližini.“ 

 

 

 
 
 
 
 



 

Primarna energija je ključna! – EPBD Recast 

Po izhodiščih prenovljene direktive EPBD 

Trenutne 

nacionalne 

minimalne 

zahteve za 

stavbe 

Skoraj nič 

energijska 

stavba ali zelo 

majhne potrebe 

po energiji 

Neobnovljiva energija 

(kazalnik primarne energije) 

Fosilno gorivo 

Oskrba za 

energijo 

Poraba 

energije 

Energija iz obnovljivih 

virov 

Vir:EK 



Vrsta stavbe 
 

Največja dovoljena vrednost 
primarne energije na enoto 
kondicionirane površine na 
leto (kWh/m2a) 

Delež OVE (%) 
 

 
 

Novogradnja 
 

Večja prenova 
(rekonstrukcija) 
 

RER ** 
 

Enostanovanjske 
stavbe 75 95 50 

Večstanovanjske 
stavbe 80 90 50 

Nestanovanjske 
stavbe 55 65 50 

  

  

Opombe: 

 *     na podlagi analize stroškovno optimalni ravni za pisarniške stavbe, kot najmočneje zastopano skupino nestanovanjskih 

stavb 

** RER je delež obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo, po definiciji REHVA  

#     kondicionirana površina je neto zaprta greta / hlajena površina znotraj toplotnega ovoja stavbe 



Akcijski načrt  za skoraj nič-energijske stavbe 

• pregleda stanja stavb 
• dinamika in projekcija 

novogradenj 
• ovrednotenje potencialov za 

gradnjo  
     in celovito prenovo 
• definirane vmesne cilje 
 
• ukrepe za spodbujanje skoraj nič-

energijskih stavb 
• ukrepe, s katerimi se bo 

spodbudilo javne organe, da 
bodo čim prej izboljšali 
energetsko učinkovitost in izvedli 
priporočila 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Potencial za celovito prenovo večstanovanjskih 

stavb, z oceno obsega skoraj nič-energijske 

prenove obstoječih večstanovanjskih stavb. 
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•predstavlja  prenos opredelitve skoraj nič-energijskih stavb v prakso 
•izražen numerični indikator porabe primarne energije v kWh/m2 na leto 



Register energetskih izkaznic 



Register energetskih izkaznic 



...hvala za pozornost!  

 

 

Erik Potočar 

erik.potocar@gov.si 


