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4. člen Direktive o energetski učinkovitosti 
(2012/27/EU) in EZ-1 348. čl. 

• Države članice pripravijo 
dolgoročno strategijo za 
spodbujanje naložb v 
prenovo nacionalnega fonda 
tako javnih kot zasebnih 
stanovanjskih in poslovnih 
stavb. 

• Strategija se posodablja 
vsaka tri leta. 



4. člen Direktive o energetski učinkovitosti 
(2012/27/EU) predpisuje vsebino DSSNPS 

Strategija naj vsebuje: 
•Pregled nacionalnega stavbnega fonda 
•Opredelitev stroškovno učinkovitih 
pristopov prenove, primernih vrsti stavb 
in podnebnemu pasu 
•Politike in ukrepe za spodbujanje 
stroškovno učinkovite  temeljite prenove 
stavb 
•V prihodnost usmerjeno perspektivo za 
usmerjanje naložbenih odločitev 
posameznikov, gradbene industrije in 
finančnih institucij 
•Z dokazi podprto oceno pričakovanega 
prihranka energije in širših koristi 

 



Energetska prenova stavb 

Pri izvajanju ukrepov za večjo prenovo stavb 
se upošteva stavba kot celota, vključno z 
ovojem stavbe opremo, obratovanjem in 
vzdrževanjem. Prednost pri prenovi morajo 
imeti stavbe z najnižjo energetsko 
učinkovitostjo, če je to stroškovno in 
tehnično izvedljivo.  
 
Iz teh ukrepov so izvzete stavbe, ki se 
uporabljajo za: 
•namene nacionalne obrambe, vendar brez 
posameznih bivalnih prostorov ali poslovnih 
delov stavb 
•obredne namene ali verske dejavnosti 
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Slovenski stavbni fond v številkah 

Klasifikacija Kategorija Površina [1.000 m2] 

CC-SI 111 Enostanovanjske stavbe 46.146 

CC-SI 112 Večstanovanjske stavbe 17.291 

CC-SI 113 
Bivalna enota v stavbi za posebne 
namene 1.008 

CC-SI 121 Gostinske stavbe 3.008 

CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe 7.409 

CC-SI 123 
Trgovska dejavnost in druge storitvene 
dej. 6.415 

CC-SI 126 Raba splošnega družbenega pomena 7.817 

Osrednja vlada (okvirni seznam)* 708 



Slovenski stavbni fond v številkah 



Ovire  pri sprejemanju ukrepov za 
povečanje energetske učinkovitosti 

Stanovanjski sektor 

• Slaba informiranost 

• Razpoložljivost finančnih virov – problem revnih 
lastnikov 

• Zahtevnost odločanja v večstanovanjskih 
stavbah 

• Inertnost v navadah potrošnikov 

• Problem principal  - agent 
 



Priložnosti pri sprejemanju ukrepov za 
povečanje energetske učinkovitosti 

Stanovanjski sektor 

• Hiter razvoj tehnologije 

• Izkoriščanje evropskih sredstev za lastnike neprofitnega 
najemnega fonda 

• Večji poudarek energetski učinkovitosti na evropski 
ravni (zaostrovanje zahtev in spodbude) 

• Vzpostavitev državne garancijske sheme 

• Uvedba možnosti delitve koristi ukrepov učinkovite 
rabe energije med lastnikom in najemnikom stanovanja 



Ovire pri sprejemanju ukrepov za 
povečanje energetske učinkovitosti 

Javni sektor 

• Pomanjkanje finančnih sredstev in ekonomskih motivov 

• Zahtevni in okorni postopki javnega naročanja 

• Nepoznavanje in nezaupanje do energetskega 
pogodbeništva 

• Kritična organizacijska ovira v pomanjkanju kompetenc, 
informacij in zanesljivih podatkovnih virov  

• Omejitve in pomanjkanje podpornega okolja za 
uporabo neproračunskih sredstev 



Priložnosti pri sprejemanju ukrepov za 
povečanje energetske učinkovitosti 

Javni sektor 
• Zahteva EU po obvezni prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti 

in rabi ožjega javnega sektorja letno  

• Hiter razvoj tehnologije  

• Možnost energetskega pogodbeništva  

• Izkoriščanje evropskih sredstev za tehnično podporo in financiranje 
prenove stavb v lasti in rabi oseb javnega sektorja.  

• Večji poudarek energetski učinkovitosti na evropski ravni (zaostrovanje 
zahtev in spodbude)  

• Predvidena prenova metodologije izvajanja energetskih pregledov v 
stavbah tako, da bo podpirala pripravo razpisov za energetsko 
pogodbeništvo  

• Dostopnost inovativnih storitev energetske učinkovitosti – energetskega 
pogodbeništva (pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in pogodbeno 
zagotavljanje prihrankov) 



Potencial za izvedbo stroškovno 
učinkovitih ukrepov 

 
• REN 2014 
• Potencial za prenovo: 
• Stavba > 30 let 
• 2 ukrepa starejša od 30 let 

(Stena/streha/okna) 

Au kumulativni potencial (celovita…
Au izhodišče (celotna površina stavb po… -

 50.000,00

Enostanovanjs
ke stavbe 41%

Večstanovanjs
ke stavbe 40%

Javne stavbe
34%

Ostale
nestanovanjsk
e stavbe 34%

Stavbe ožje
vlade po EED

(3%) 47%

Au kumulativni potencial (celovita
prenova + nZEB) (REN, april 2014)

18.540,12 8.481,18 3.577,66 4.949,15 335,62

Au izhodišče (celotna površina stavb po
REN, april 2014)

45.351,72 21.287,23 9.300,00 14.387,07 708,30

2014 -Izhodiščna površina stavb in potencial za 
prenovo (v 1000 m2) 



Nedavne izkušnje pri energetski prenovi  - 
stanovanjski sektor 

9.760

4.918

7.393

9.529

1

Solarni ogrevalni
sistemi, [Površina
vgrajenih sončnih
kolektorjev, m2]

Toplotne črpalke,
[Toplotna moč

toplotnih črpalk,
kW]

Sanitarne toplotne
črpalke, [Število, -]

Kotlovnice na
biomaso, [Moč

kotlov, kW]

Priključitev na
DOLB, [Moč

priključka, kW]

Število izplačanih spodbud: Skupaj URE ukrepi 

Število izplačanih spodbud: 
Skupaj OVE ukrepi 

 



Energetska prenova javnega sektorja 2007-2013 

 O energijski kakovosti prenov stavb storitvenega sektorja lahko 
sklepamo na podlagi izkušenj iz dodeljevanja nepovratnih 
sredstev za energijsko sanacijo stavb iz kohezijskega sklada v 
programskem obdobju 2007 – 2013. Ministrstva so v tem 
obdobju razpisala naslednje razpise: 

•  Bolnišnice; objava v letu 2010 

• Srednje šole; objava v letu 2011 

• Domovi za starejše; objava v letu 2011  

• Visoke šole; objava v letu 2012  

• Stavbe v lasti lokalnih skupnosti – LS1; objava v letu 2012 

• Stavbe v lasti lokalnih skupnosti – LS2; objava v letu 2013  

 



Energetska prenova javnega sektorja 2007-2013 

 



Politike in ukrepi za spodbujanje energijsko 
učinkovitih prenov 

 Za obdobje do leta 2020 je Slovenija sprejetih več mednarodnih obveznosti. Med tem, so za 
področje stavb zlasti relevantni: 

• Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 

• Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb 

• Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 

• Odločba 2009/406/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

• Revizija Goeteborškega protokola o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona 

Nacionalni cilji, ki izhajajo iz zgoraj navedenih dokumentov in h katerim bodo ukrepi na področju 
stavb znatno prispevali, so: 

• izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020; 

• obvezen delež prenove stavb v lasti in uporabi osrednje vlade; 

• obveznosti glede skoraj nič-energijskih stavb; 

• obvezen 25-odstoten delež OVE v rabi bruto končne energije v letu 2020; 

• cilji za emisije TGP (emisije TGP morajo biti pod ciljno trajektorijo v obdobju do leta 2020); 

• cilji na področju varstva zraka, med katerimi so za področje stavb najbolj pomembni nacionalni 
cilji za zmanjšanje emisij prašnih delcev. 



Politike in ukrepi za spodbujanje energijsko 
učinkovitih prenov 

 Izvedbeni programi, relevantni za področje stavb, so:  

• Akcijski načrta za učinkovito rabo energije za obdobje 2014−2020  

• Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 
(AN OVE 2010−2020), revizija je v pripravi 

• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014−2020 (OP EKP)  

• Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 
2020 (AN sNES)  

• Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 
(OP TGP-2020)  

• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s 
PM10 (OP PM10) in Odloki o načrtih za kakovost zraka  



Financiranje energetske prenove 
v stanovanjskem sektorju 

• Cilj AN URE: 16,8 mio stavbnih površin (2014-20) oz. 2,4 mio 
letno  

• Glavni vir spodbud- povratna in nepovratna sredstva 
Ekosklada (sredstva URE in Podnebnega sklada)  

– Letni obseg: nepovratnih 28 mio EUR, povratnih 8 mio EUR  

• Dodatni viri:  

– spontana prenova (lastni viri in posojila na trgu),  

– sredstva iz OP EKP (energetska revščina, CTN),  

– sredstva zavezancev po uredbi (zaračunavanje po računih 
za energijo) 

 

 

 

 

 

 



Financiranje energetske prenove 
v stanovanjskem sektorju 

 v mio EUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skupaj 

Potrebne investicije v energetsko prenovo 
stanovanjskih stavb (vključen 9,5% DDV) 

232 248 263 278 291 301 310 317 337 2.577 

Nepovratna sredstva URE , namenjena v 
energetsko učinkovito prenovo 

30 28 28 28 28 28 28 28 28 255 

Nepovratna sredstva Sklada za podnebne 
spremembe RS 

8 13 16 16 16 16 16 16 16 133 

Nepovratna sredstva SKUPAJ 38 41 44 44 44 44 44 44 44 387 

Obseg z nepovratnimi sredstvi aktiviranih 
investicij 

204 207 214 218 217 217 217 217 217 1.927 

Spontana prenova * 50 65 74 86 102 113 122 130 152 894 

Skupaj aktiviranih sredstev v prenovo 254 272 288 304 319 330 339 347 369 2.822 

Povratna sredstva Ekosklada  8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 



Financiranje energetske prenove 
v javnem sektorju 

• Cilj OP EKP: 1,8 mio m2 prenovljenih površin do 2023 (cca 403 mio 
EUR, znotraj tega tudi cca. 180.000 m2 ožje vlade) 

• Glavni viri: 

– OP EKP: max. 115 mio EUR nepovratnih sredstev, min. 50 mio 
EUR povratnih sredstev 

• Shema SID banke: 200 mio EUR (vključuje 50 mio povratnih 
in 50 mio nepovratnih sredstev iz OP EKP, posojilo SID in 
ESCO)  

• Neposredne dodelitve in razpisi  65 mio nepovratnih 
sredstev (ob finančnem vzvodu 1:3 bi to generiralo 203 mio 
investicij) 

• Dodatni vir sredstev:  sredstva zavezancev po uredbi, posojila 

 

 

 

 

 



Financiranje energetske prenove 
v javnem sektorju 

v mio EUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skupaj 

Potrebne investicije v energetsko prenovo v 
javnem sektorju (brez 22% DDV) 

63 42 42 42 42 42 43 43 43 403 

Potrebne investicije v energetsko prenovo v 
javnem sektorju (z DDV) 

77 51 51 51 51 51 52 52 52 
490 

Prenova z energetskim pogodbeništvom  

Sredstva iz sheme SID banke za podporo ESCO 
(posojila; 55% investicij) 

21 14 14 14 14 14 14 14 14 
135 

Sredstva iz sheme SID banke za podporo ESCO 
(do 25% nepovratna sredstva kohezije) 

10 6 6 6 6 6 7 7 7 
61 

Lastna sredstva ESCO ponudnikov (20% 
investicije) 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 

Prenova brez energetskega pogodbeništva 

Nepovratna sredstva iz kohezije (izven sheme 
SID) 8 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

Potreben znesek lastnih sredstev javnega 
sektorja (upoštevano financiranje DDV) 

30 20 20 20 20 20 21 21 21 
192 

Skupaj aktiviranih sredstev v prenovo 77 51 51 51 51 51 52 52 52 490 



Financiranje energetske prenove 
v zasebnem storitvenem sektorju 

• Sredstva v okviru OP EKP (prednostna os 3), kjer je skupaj za obdobje 2015-2023 namenjeno 
91 mio EUR za spodbujanje energetske učinkovitosti, okolju prijaznim ukrepom in učinkoviti 
rabi virov.  

• Predlaga se vzpostavitev posojilnega sklada SID banke, vključujoč povratna in nepovratna 
sredstva OP EPK (prednostna os 3) s kapaciteto do 206 mio EUR posojil za obdobje izvajanja 
OP EPK.  

• Pričakovati je, da bodo zavezanci po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije velik del 
svojih obveznosti zagotavljanja prihrankov energije osredotočili na večje porabnike energije v 
zasebnem storitvenem sektorju. Letno se pričakuje, da bodo dobavitelji energije ob 
upoštevanju njihovega specifičnega stroška doseganja prihrankov energije in glede na njihove 
obveznosti izvajali spodbude v investicije za učinkovito rabo energije v višini med 5 in 15 mio 
EUR. S temi ukrepi bo spodbujenih nadaljnjih 20 do 40 mio EUR investicij, predvsem pa bo 
dosežena učinkovitejša raba energije v podjetjih, kar bo na dolgi rok prineslo prihranke 
energije in pomembno prispevalo h konkurenčnosti industrije in zasebnega storitvenega 
sektorja.  

• Zasebni storitveni sektor je prav tako zanimiv za energetsko pogodbeništvo, ki lahko 
predstavlja pomemben vzvod za povečanje energetske učinkovitosti tudi v tem sektorju.  

• Namensko dolgoročno bančno financiranje (spodbujeno tudi z dostopom bank do virov SID 
banke).  

 

 

 

 



Določitev pogojev za prenovo  

Nujni pogoji za pristop k celoviti prenovi stavbe so: 

• Lastništvo oz. če stavba ni v celoti v lasti, se zahteva v celoti sklenjen sporazum o 
sofinanciranju z drugimi lastniki. 

• Urejeno upravljavstvo. V primeru dveh ali več upravljavcev mora biti sklenjen sporazum, o 
tem kdo bo vodil energetsko prenovo in načrt o financiranju. 

• Določitev kazalnikov energijske učinkovitosti: Razširjeni energetski pregled stavbe in 
energetska izkaznica. 

• Računski model za preskus primernosti za JZP: na tej podlagi modela (31. čl. Zakona o JZP) se 
izvede preizkus ali je objekt primeren za javno zasebno partnerstvo (JZP) (določitev skupine 
stavb, izpeljava predhodnega postopka po Zakonu o JZP). Izkušnje kažejo na primernost 
projektov za JZP, če strošek obnove tehnološkega dela predstavlja vsaj 40% vrednosti celotne 
investicije. 

a)Če se izkaže JZP kot primerno, se postopek nadaljuje s proceduro po principu 
energetskega pogodbeništva : ugotovitev javnega interesa, (sklep Vlade), Akt o JZP, razpis za 
energetsko pogodbeništvo, izvedba, spremljanje učinkov. 

b)Če JZP ni primerna oblika, se postopek nadaljuje s proceduro klasičnega projektiranja, 
torej JN za projektno dokumentacijo, izdelava projektne dokumentacije in nato JN za 
izvedbo in izvedba. 

• Skladnost s pogoji varovanja stavbne dediščine: (v primeru stavbne dediščine se pridobijo 
kulturno varstveni pogoji,  

• Opredeljen predlog celovite energijske prenove stavbe: nabor ukrepov celovite energijske 
prenove, ki je v tehničnem in ekonomskem pogledu izvedljiv. 

 

 



Informiranje in koordinacija 

Vzpostavitev in vodenje evidence 

stavb osrednje vlade za namen 

energetskih prenov 

Izdelava in vodenje 

prioritetne liste projektov 

Priprava in vodenje postopkov za JZP in 

črpanje kohezijskih sredstev za izvedbo 

projektov prenove stavb javnega sektorja 

Izvajanje projektov prenove 

stavb neposrednih 

proračunskih uporabnikov 

Kontrola uspešnosti izvajanja 

projektov in doseganja učinkov 

„Tehnična pisarna“ 



Ocena prihrankov in širših koristi 

• Ekonomske koristi  

 

• Družbene koristi 

 

• Okoljske koristi 

 

• Koristi z vidika energetskega sistema 

 

 



Hvala za pozornost 

tilen.smolnikar@gov.si 
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