
  
DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA 

SPODBUJANJE NALOŽB V ENERGETSKO 
PRENOVO STAVB 

 
Cilji in učinki  

mag. Mojca Vendramin 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Direktorat za energijo 
   

Ljubljana, 25.5.2015 

  



Strateški cilj  

Do leta 2050 
na področju stavb  

 doseči brezogljično rabo energije 



Vmesni cilji – do 2030 
 

 

zmanjšati  rabo (končne) energije v stavbah 

za 15 % do leta 2020 

za 30 % do leta 2030   

 (glede na 2005) 

iz obnovljivih virov 

vsaj 2/3 rabe energije v stavbah   

zmanjšanje emisij TGP 

 za 60 % do leta 2020 

vsaj za 70% do leta 2030  

energetsko prenoviti  

30 mio m2 površin stavb oz. 1,5-2 mio m2 letno 

od tega dobro tretjino v standardu skoraj nič-energijskih stavb 



Operativni cilji  strategije do leta 2020 oz. 2030  

-    prenova 3% stavb v lasti ali uporabi ožje vlade; 

     letno 15.000 – 25.000 m2 

- prenova 1,8 mio m2 stavb v širšem  javnem sektorju v 
obdobju 2014−2023 (OP EKP) 

- izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi in 
spodbujenimi investicijami  v javnem sektorju na 1:3 

- izvedba petih demonstracijskih projektov energetske 
prenove različnih tipov stavb (OP EKP). 



Krovni cilj energetske učinkovitosti za 2030  

•energetska prenova 
stavb prispeva ½ k 
temu cilju 

Izboljšati 
energetsko 
učinkovitost 

za 27% 



Potrebne investcije do 2030  

6,7 mrd EUR; 

letno 350-450 mio EUR 

75 % v stanovanjskem sektorju 
10 % v 
javnem 

15 % v 
zasebnem 

storitvenem 



Prihranki energije in širše koristi 

Ekonomske koristi  

• prihranki energije     
10 % do leta 2020 oz. 
25 % do leta 2030  

• raba tekočih fosilnih 
goriv v obstoječih 
stavbah se bo do leta 
2020 prepolovila, v 
letu 2030 pa bo le še 
na ravni 20 % sedanje;  

• na letni ravni nižji uvoz 
naftnih derivatov med 
dobrih 100 in 200 mio 
EUR. 

Družbene koristi 

• za 3.000 in 4.600 
novih delovnih mest in  
okrog 7.000 delovnih 
mest (posrednih in 
neposrednih)  

• zmanjševanje 
eneregetske revščine 

• izboljšno bivalno 
ugodje v prenovljenih 
stavbah 

Okoljske koristi 

• emisije toplogrednih 
plinov iz stavb bodo 
do leta 2030 polovico 
manjše od sedanjih 

• emisije prašnih delcev 
iz rabe energije v 
stavbah bodo do leta 
2020 za 20 % in do 
leta 2030 za 50 % 
manjše 



Hvala za pozornost 

mzip.energija@gov.si 
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